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 مقدمه -1

و ذ ی ه سازم  قیگامب ت لیداسرا دارد  م دن رو د  ر ای  ر ه بت ت ا ی ب و آاار  ب ارتباطاکدفر  فیاورم اطالعاک

در سال صیعت   ه  GISا،دام  ر اج ام ط ح جااع  بصیعت   ه در بش ر اکان ا جع یکپارچر اطالعاکسازم 

در سال اخرلف آن  مها خش رایج  وف ه در سظح ا رنال و ف ه ت زیع ا جام   م ده است. فاز اظالعاتی ط ح 1382

 ام جقت اج ا ، ار گ فت.   ه ایظنر مهاه بته بت ت ا ی  و دفات  اخرلف در ا ریار  1383

ام تق ان و   ه ایظنر مهاه بتب در  خش ا رنال و ف ه ت زیع صیعت   ه GISط ح جااع راسرام اج ام در 

اول اسرا دارد  وی ایشرا    اساط هبکر   ه احدوده جغ افیایی   د  ااز دران اطالعاک اکا ی و ت صیفی ا رد  یاز

ا جام این  م د د. در حین  GISوارد احیط آورم و جمع باج ایی تدوین هده دسر رالعملقام پایگاه داده اکا ی و

د. اشاور هارائر ه بت ت ا ی   ر اسرا دارد اولیر  جقت رفع اشکالک و   ا،ص  سخر این ه برقا    اک نظر اا ب 

م تق ان و اایظنر  ه  مهاه بتدر  GIS مسازادهیپدر جقت حل اشکالک و ا ا ع پیش آاده در اسی  ط ح 

وی ایش دوم ا،دام  ر تدوین  1387در سال صیعت   هب  ب ه   گزارم جلساک اخرلف  ا بارهیاسان ااز دران و  ا 

دوم اسرا دارد پایگاه  وی ایش   اساط  م د. صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع پایگاه داده اکا ی اسرا دارد 

اطالعاک  سازمآورم و آاادهجمعب 1387سال ا رقام از ت زیعب ف ه صیعت   ه در  خش ا رنال و  GISداده اکا ی 

 هد. آغاز سای  ه برقام   ه ایظنر ام اکا ی و ت صیفی ا رد  یاز 

را  GISبر عملیاک   داهت و ورود اطالعاک هبکر   ه  ر احیط  غالب ه برقام   ه ایظنر ام 1391در سال 

صیعت   ه در پایگاه داده اکا ی تدوین وی ایش س م اسرا دارد  سخر دوم اسرا دارد و  از گ م ا جام داده   د دب 

 :دالیل  از گ م  سخر دوم هاال ا ارد ذیل ای  اهد نیت اقمرا پیشیقاد  م د د.  خش ا رنال و ف ه ت زیع 

  گ فرر   د بر این  حالت یک هبکر ا رنال و ف ه ت زیع   ه ابیا ، ار نیت سادهدوم اسرا داردب وی ایش در

 .ب دایظبق   GISدر احیط بش ر   ه هبکر ا رنال و ف ه ت زیع  اظل ب ذ ی ه سازماا   ا وضعیت 

  تیا ج داکا یب  ع ارضو جایگاه در وی ایش دوم اسرا داردب در  عضی از ا ارد تع یف (Entity )م غی  ها
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بر  ایسری    د مایش ع ارض دارام اهکاالتی   ح هو  یز آ قا   عضی از ا،الم ت صیفیاکا ی و همچیین 

 . هدیارفع 

 .در وی ایش دوم اسرا دارد بمر   ر   االسازم پایگاه داده پ دا رر هده   د 

ت   ه صیعپایگاه داده اکا ی اسرا دارد دوین وی ایش س م ف ه و  ر ای  ر ته بت ت ا ی   ر ای  ر رفع اشکالک 

 ط ا رنال و ف ه "ب " ی وگاه"ا،دام  ر تشکیل چقار بارگ وه تخ  ی  1391سال ب در در  خش ا رنال و ف ه ت زیع

 و  سخر س م اسرا دارد تدوین و ا الغ هد.  م د "  رم ب یو فاخا  اک "و  "ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع"ب "ت زیع 

هده  GISاض  غالب هبکر ا رنال و ف ه ت زیع بش ر  ا اسرفاده از وی ایش س م جمع آورم و وارد احیط حدر حال 

بلیر در ت   ه صیعپایگاه داده اکا ی اسرا دارد اسرا دارد  س موی ایش  هدنو عملیاتی  ا پیاده سازم است. 

 ر ای  ر  1395در سال یقاداتی را اشکالکب ا قاااک و پیش هاه بتاین بارهیاسان ب ه برقام   ه ایظنر ام

   این اساط  نظر    اک ه برقام اخرلف ت سط اشاور ا رد   رسی ، ار ارتنام وی ایش س م اظ ح  م د د. 

اسرا دارد در دسر ر چقارم وی ایش تدوین ب صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع GISگ فت و  ا ط ح در بمیرر 

 بار ، ار گ فت.

اساط  نظر    اک ه برقام   ه ایظنر ام در      وی ایش س م اسرا دارد پایگاه داده اکا ی اشاور ط ح    

( پست و 2(  طب 1صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع و   گزارم جلساک ارعدد چقار بارگ وه تخ  ی 

ی ایش چقارم اسرا دارد  م د خر و( پایرب باداسر  و حن ،ی ا،دام  ر تدوین  س4( اخا  اک و فیب    رم و 3 ی وگاهب 

 بر این گزارش  ر  یان  رایج آن ای پ دازد.

 

 اهداف -1-1

ه د. احس ب ای GISاعرب  و ،ا ل اسرفاده اقمر ین عاال در اسرن ار یک اکا ی و ت صیفی هام وج د داده

هام ا تبط ت صیفی هاال    صیاک و ویژگیهام دادهاکا ی اع ف هکل و ا ،عیت ع ارض است و هام داده

 یدم و   ام دسر سی  ر این عاالب  ایسری اطرالعاک ا رد  یاز هیاساییب طبنر  اهد.اکا ی ایهام داده ا 

در  گ دد.قا تعیین آ  ب  مایش و بیر ل بیفیت قیگام سازمآااده سازمب هام جمع آورمب و هی ه ه  دتع یف 

GIS  در سیسرم و روا ط اکا ی و غی  اکا ی حابم  ین آ قا  ها    ابیام اطالعاک ا ج دو پ سشبلیر تحلیلقا

ه  د. ه  چر اطالعاک ا ج د در سیسرم و روا ط  ین آ قا  ر آ چر در د یام وا،عی وج د دارد  زدیکر  ا جام ای

گوردب تظا ق  یشر م ها و تجزیر و تحلیل ها  ا آ چر در د یام وا،عی ای  اهیدب  رایج  ر دست آاده از پ سش

 د. دار

ت ان  ر را ایصیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع داده اکا ی تدوین اسرا دارد پایگاه اهداف ا رد    در 

 ه ح زی  عی ان  م د:

 سازم ف اهم آادن یکی از اجزام اساسی الزم   ام پیادهGIS  صیعت   هدر 

 صیعت   هسازم اطالعاک اکا ی و ت صیفی ا رد  یاز ایجاد هماهیگی و یکپارچگی در ت لید و  قیگام 

      اکا ی و ت صیفی اطالعاکت لید و  قیگام رسا ی رسیدن  ر یک سظح بیفی ایاسب از  نظر  

 تسقیل در اا  تبدیل و تبادل اطالعاک 
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ه  اهد و اج ایی تفکیک هد مهااز  نظر     اص لب یک اسرا دارد  اید از دسر رالعملالزم  ر ت ضیح است بر 

. این اجم عر  ا اسرا دارد اطالعاک ت پ گ افی  اهدیوظیفر آن تیقا اشخص ب دن چارچ ب و اص ل بار ا

رد و  ا ت جر  ر اشخ اک اظا نت و همخ ا ی داقام اخرلف بش ر در انیاس م  دارر، ای سازاان  نشر

تغیی اک الزم در آن اعمال  صیعت   هب GISاطالعاک اکا ی و ت صیفی ا رد  یاز و  یازهام ا رد    بار  ان 

 گ دیده است. 

 

 مراحل انجام پروژه -1-2

اشاور ط ح صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیعب داده اکا ی تدوین وی ایش چقارم اسرا دارد پایگاه جقت 

 ر تشکیل ب ا،دام  نظر    اک ه برقام   ه ایظنر ام در      وی ایش س م اسرا دارددسرر  یدم    اساط 

 م د. ( پایرب باداسر  و حن ،ی 4( اخا  اک و فیب    رم و 3( پست و  ی وگاهب 2(  طب 1چقار بارگ وه تخ  ی 

ز ااشاور ط ح      د الزم ای دا د بر ارائر ای ه د.  اوب ر لیست اعضام بارگ وهقام تخ  ی 1جدول در 

 . ماید  و ،دردا ی دوین وی ایش چقارم اسرا داردب تشکتاشاربت بلیر اعضا در 

هام   د را در ،الب گااقام زی  فعالیتاشاور ط ح  ا   گزارم جلساک ارعدد بارگ وهقام تخ  یب 

 سازاا دهی و اج ا  م د. 

 اسرا دارد  م ایرخبهااطیان ر عی ان  1:2.000و  1:25.000ب 1:250.000در اولین گامب سر انیاط

 پایگاه داده اکا ی صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع تعیین هد د. 

  در دواین گامب سیسرم هام ا جع ذ ی ه سازم اطالعاک اکان ا جع هاال سیسرم ت  ی ب  یض م

 ابیا و سظح ابیام ارتفاعی در سر انیاط اوب ر تعیین هد د.

  اکا ی  ع ارضگامب  س ایندر(FeatureClass ) ا ج دیتو همچیین (Entity ) هام غی  اکا ی

صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع  ر تفکیک انیاط ا رد  از گ م ، ار گ فرید  GISا رد  یاز 

 م اطالعاک اکا ی ا رد یازب بالط  یدم آ قا ا جام گ فت.  یددسررو  ا 

  هام غی  اکا ی ا رد  یاز  ج دیتا در چقاراین گامب ارتباط  ین اطالعاک اکا ی و همچیینGIS 

 ا ج دیتصیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع ت سیم هد.  ر عبارک دیگ ب  ا تع یف ارتباطاک  ین 

 صیعت   هب دیاگ ام ارتباط  ین ا ج دیرقام اخرلف ت سیم هد.  GISهام 

  در پیجمین گامب اطالعاک ت صیفی بلیر اطالعاک اکا ی و همچیین ا ج دیت هام غی  اکا ی ا رد

 صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع ا رد  از گ م ، ار گ فرید. GIS یاز 

 هام اطالعاتی آ قا بر هاال   ام تماای ع ارض اکا ی و ا ج دیرقام غی اکا ی ا رد  یاز اشخ ر

تین(ب  ام الیرب بالطب تع یفب انیاطب وضعیت  مایش در انیاط در ،الب جدول  ام )فارسیب ال

یی از ،بیل عی ان  ام )فارسی و هااشخ راسرا دارد ع ارض تدوین گ دید.   ام ه  ،لم ت صیفی 

التین(ب   عب داایر و واحد لحاظ و  یز در ،الب جدول اسرا دارد ع ارض تدوین گ دید. در وا،ع  ا 

ل اسرا دارد   ام ه  عارضر یا ا ج دیت غی اکا ی یک   گر اشخ اک اسرا داردب ط احی جدو

 تخ یص یافت.
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 صیعت   هGIS بارگ وه هام تخ  ی  از گ م وی ایش چقارم اسرا دارد پایگاه داده اکا ی : اعضام  1جدول 

نام کار 

 گروه

 نام شرکت
 نمایندگان 

  ط

 و اقیدط  خشیده اقیدط اقاج ب اقیدط اسدم انآ،ای ه بت   ه ایظنر ام ااز دران

 و اقیدط فرح آ ادم اقیدط اجید غفاریان انآ،ای ه بت   ه ایظنر ام یزد

 اقیدط س وش حیدرمو اقیدط اجید اخرارم  انآ،ای ه بت   ه ایظنر ام تق ان

 اقیدط عبداهلل ام ییو  اقیدط احمد رضا ج فی انآ،ای ه بت   ه ایظنر ام   زسران

 آ،ام اقیدط  ق وز جمشیدم ه بت   ه ایظنر ام   اسان

 آ،ام اقیدط اصغ  علیمحمدم ه بت   ه ایظنر ام ز جان

 و اقیدط اصغ  ا ال اقیدط حسن تب یزم انآ،ای ه بت   ه ایظنر ام آذر ایجان

 آ،ام اقیدط ف یدون  قادرم ه بت   ه ایظنر ام غ ب

 اقیدط ای  ر عبدمآ،ام  ه بت   ه ایظنر ام  ا ر 

 آ،ام اقیدط پژاان دادور ه بت   ه ایظنر ام اصفقان

 آ،ام اقیدط ، پ ا ل  دفر  فیی ا رنال ه بت ت ا ی 

  ا م اقیدط اای م دفر     اار ریزم ت سعر هبکر ه بت ت ا ی 

 آ،ام اقیدط احمد  ا،  ا  الحسیی ه بت ادی یت هبکر   ه ای ان

و آاار ه بت  ب ارتباطاکاطالعاکدفر  فیاورم 

 ت ا ی 
 اقیدط  دا علی   رمو  اقیدط  اهید  یک پ ر قا ا م

  ا م دبر  طل ع سیالوم و آ،ام دبر  احمد ب یمی دا شگاه صیعری   اجر   ی الدین ط سی 

و  پست

  ی وگاه

 اقیدط احمدرضا اااایو اقیدط اجید اخرارم  انآ،ای ه بت   ه ایظنر ام تق ان

  ا م اقیدط ه اره  ح یییو  آ،ام اقیدط هدایری پ ر ه بت   ه ایظنر ام اصفقان

 اقیدط اقاج  و اقیدط اجید تنی پ ر انآ،ای ه بت   ه ایظنر ام ااز دران

 آ،ام اقیدط جعف     تیان ه بت   ه ایظنر ام  ا ر 

 آ،ام اقیدط علی ضا احمدم ایش ه بت   ه ایظنر ام آذر ایجان

 آ،ام اقیدط احسن سلیمی   ه ایظنر ام غ ب ه بت

 صف مآ،ام اقیدط احسن  فارطه بت   ه ایظنر ام 

 آ،ام اقیدط سید علی دهنان  ی م ه بت   ه ایظنر ام یزد

 لمان زادهآ،ام اقیدط س گیالنه بت   ه ایظنر ام 

 آ،ام اقیدط اقدم اسع دم ه بت   ه ایظنر ام   اسان

 آ،ام اقیدط صاده ا س م ام   زسرانه بت   ه ایظنر 

 آ،ام اسماعیل  ان احمد ل  دفر  فیی ا رنال ه بت ت ا ی 

 آ،ام اقیدط احمد  ا،  ا  الحسیی ه بت ادی یت هبکر   ه ای ان

 آ،ام اقیدط عبدلی  ه بت ت لید  ی وم   ه ح ارتی

و آاار ه بت  ب ارتباطاکدفر  فیاورم اطالعاک

 ت ا ی 
 اقیدط  دا علی   رمو  اقیدط  اهید  یک پ ر قا ا م

  ا م دبر  طل ع سیالومو  آ،ام دبر  احمد ب یمی دا شگاه صیعری   اجر   ی الدین ط سی

 اخا  اک
 اقیدط احمد ابب ان اقیدط حمید اسدم پ ر و آ،ای ه بت   ه ایظنر ام یزد

  ا م اقیدط فدائیو  گم یکآ،ام اقیدط احم دم ه بت   ه ایظنر ام   زسران

 آ،ام اقیدط ای  ر اصالح ه بت   ه ایظنر ام تق ان
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 صیعت   هGIS بارگ وه هام تخ  ی  از گ م وی ایش چقارم اسرا دارد پایگاه داده اکا ی : اعضام  1جدول 

نام کار 

 گروه

 نام شرکت
 نمایندگان 

 آ،ام اقیدط سعید  ق اای ه بت   ه ایظنر ام اصفقان

 آ،ام اقیدط جالل الدین ا الیی ، ا ه بت   ه ایظنر ام ااز دران

 آ،ام اقیدط سید حبیب سیفی ه بت   ه ایظنر ام آذر ایجان

 آ،ام اقیدط احسان ولیان ه بت   ه ایظنر ام غ ب

 رج لی و اقیدط فالحاقیدط آ،ایان  ه بت ادی یت هبکر   ه ای ان

و آاار ه بت  ب ارتباطاکدفر  فیاورم اطالعاک

 ت ا ی 
 اقیدط  دا علی   رمو  اقیدط  اهید  یک پ ر قا ا م

 طل ع سیالوم ا م دبر  و  آ،ام دبر  احمد ب یمی دا شگاه صیعری   اجر   ی الدین ط سی 

پایرب 

باداسر  و 

 حن ،ی

 آ،ام اقیدط احمد ویسمر ه بت   ه ایظنر ام  ا ر 

 آ،ام اقیدط رس ل اهلل یارم ه بت   ه ایظنر ام آذر ایجان

 سمیر احمدیان اقیدط ا م  ه بت   ه ایظنر ام ااز دران

 آ،ام اقیدط ج اد الک فقد ه بت   ه ایظنر ام غ ب

 آ،ام اقیدط حسن صالحی وزی م ام یزده بت   ه ایظنر 

 آ،ام اقیدط احمدم ااچیا ی  ماییده دفر  حن ،ی

 آ،ام دبر  ،زوییی  ماییده دفر    آورد  ار

و آاار ه بت  ب ارتباطاکدفر  فیاورم اطالعاک

 ت ا ی 
 اقیدط  دا علی   رمو  اقیدط  اهید  یک پ ر قا ا م

  ا م دبر  طل ع سیالومو  آ،ام دبر  احمد ب یمی دا شگاه صیعری   اجر   ی الدین ط سی 

 

 ساختار گزارش -1-3

صیعت داده اکا ی اسرا دارد پایگاه در این ف ل اهدافب ا احل ا جام پ وژه و سا رار گزارش ؛ ف ل اولب اندار

   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع ارائر هده است.

م اطالعاکب سیسرم اخر اکب ساز هیذ هام ایاسب جقت انیاط ف لدر این دومب اشخ اک فیی؛  ف ل

صیعت   ه در  خش  GISز ایا رد هام غی  اکا ی  ا ج دیتو  اکا یاطالعاک ب  یض م ابیا و سیسرم ت  ی 

لیست ع ارض  ر صیعت   ه و  GISهام  ا ج دیتارتباطاک  ین ا رنال و ف ه ت زیعب دسرر  یدم ع ارضب 

 ت تیب ح وف الفبا و لیست ع ارض  ر ت تیب طبنر  یدم ع ارض ارائر هده است.  

)در  ر بالط پ هش ع ارض پایر   گ اسرا دارد ع ارض  ر ت تیب  ف لدر این ب جداول اسرا دارد؛ س م ف ل

( اط بیر ل و هیپس ار م ن ب احدودهبتاسیساک زی  یاییگیاهیب ع ارض آ یب راه و راه آهنب سازهب سا رمانب 

 ارائر گ دیده است. (و اخا  اک ایسرگاهب  طب  ی وگاه ارب   آورد  بالطدر پیج )و تخ  ی صیعت   ه 
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 استانداردفنی  مشخصات -2

صیعت   ه در   ا ت جر  ر   رسی اشخ اک هیدسی اطالعاک اکا ی و ت صیفی ا ج د و ا رد  یاز ف لدر این 

  ه  مهاه بته بت ت ا ی  و دفات  اخرلف ا رد      مهالیتحلتجزیر و و همچیین   خش ا رنال و ف ه ت زیع

صیعت   ه در  خش ا رنال و  GISاطالعاک در  مساز هیذ ایاسب جقت  مهااطیان ح ه تعیین ا ردا امب ایظنر

 ا ج دیتو  اکا یاطالعاک  ح ه تعیین سپس تش یح هده است. آ قا ا جع ذ ی ه سازم سیسرم و ف ه ت زیع 

صیعت   ه  GISهام  ا ج دیتب ارتباطاک  ین اطالعاکب دسرر  یدم صیعت   ه GISز ایا رد هام غی  اکا ی 

لیست ع ارض  ر ت تیب ح وف الفبا و لیست ع ارض  ر ت تیب طبنر  یدم ارائر هده است. در ا رقام این ف لب 

 . ع ارض ارائر هده است

 

 انتخاب مقياس -2-1
ست از  سبت یک ط ل    روم  نشر  ر ط ل اریاظ     روم زاین. انیاط یک ا انیاط عبارک یا  ر تع یف 

 . اهدع ارضب تی ع و تعداد ع ارض در  نشر ای مهابالط نشر تعیین بییده د،ت هیدسی ع ارض  نشرب تعداد 

اکا ی یکی  داده هام از آ جایی بر  یا  این هم اره ا رخاب انیاط  قییر ا ض ع  حث بار  ان  نشر   ده است.

   د،ت هیدسی و تی ع  اؤث آیدب لوا ا رخاب انیاط  قییر  ر عی ان عاالی  ر حساب ای GISاز اجزاء اصلی 

 .دیآیا ر حساب  GIS   بیفیت  اؤث ع ارضب یکی از پاراار هام اقم 

ام ایظنر   ه مهاه بتا ی  و ه بت ت دفات  اخرلف ا رد یاز  مهالیتحلو  ا ت جر  ر ارزیا ی آ الیزها و تجزیر 

. ه  دیاصیعت   ه  ر دو دسرر اطالعاک اکا ی پایر و  ا  صیعت   ه تنسیم  GISاطالعاک اکا ی ا رد یاز 

ب 1:100.000ب 1:250.000  ب000ب000ب1:1 مهااطیانت پ گ افی پ هشی بش ر در  مها نشردر حال حاض  

 د. ی اها ج د ای 1:25.000و  1:50.000

 ر  عد ت سط سازاان جغ افیایی  1341از سال  1:250.000هام ت پ گ افی پ هشی بش ر در انیاط  نشر

ر، ای  DGNف ات دهر ا ی  ت سط سازاان جغ افیایی در دو این  نشر ها در  ی وهام اسلح ت لید هده است. 

در صیعت عی ان انیاط  قییر اول   ر ت ا دیااین انیاط  ا اسرفاده از ت اوی  ااه اره ام  قیگام هده ا د. و 

 :ای  اهیدزی  ه ح این انیاط  ر دالیل ا رخاب ا رد اسرفاده ، ار گی د.   ه 

 پ هشی بش ر در این انیاط ا ج د است. مها نشر 

  صیعت   ه اکا ی تخ  ی این انیاط یک دید بلی از وضعیت ت پ گ افی و ت زیع اکا ی ع ارض

 دهد. ارائر ایسظح ه برقام   ه ایظنر ام در سظح الی و همچیین بش ر را 

  ریزم    اار مهااعاو تهمچیین ه بت ت ا ی  و سظح دفات  اخرلف این انیاط  یشر ین بار  د را در

  ام   اهد داهت.  ه ایظنر مهاه بتو تحنیناک 

  از پایگاه داده در یک انیاط  هاپاسخو پ سش و  هاپ دازش بهالیتحلو جقت ا جام    ی تجزیر

 د.ی اهها ا رد یاز ایپ هشی بش رب این  نشر

ها ج ا گ م ولی این  نشر دب وج د دار 1:250.000هام ت پ گ افی پ هشی بش ر در انیاط اگ  چر  نشر

اهید.   میها   ی وگاهو  ایسرگاه ها ظ طب تاسیساک هبکر   ه اا ید در ط احی و ت سعر    هصیعت  یازهام 

  دارم بش ر تحت عی ان ب ت سط سازاان  نشر1:25.000هام ت پ گ افی در انیاط اطالعاک ا   ط  ر  نشر
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هام هده و در حال حاض   نشر( ت لید National Topographic DataBase) پایگاه اطالعاک ت پ گ افی الی

 :ای  اهیدزی  ه ح خاب این انیاط  ر دالیل ا ردرصد از پقیر بش ر ت لید هده است.  95 یش از  ا   ط  ر

  در ط احی و در      ام ایظنر   ه مهاه بتا رد یاز  اج ایی   ام ا جام عملیاکاین داده ها

 هسرید.ایاسب تاسیساک هبکر   ه ت سعر 

  سیار  و ارزشاهمیت دارام احس ب ای ه  د و  قیگام ت ین اطالعاک ت پ گ افی بش ر این داده ها 

 . اهیدایزیادم 

 و در احیط    رک ر، ای ر حال حاض ب این داده ها دGIS  ا ج د   ده و دارام پایگاه داده ت صیفی

اقمر ین ایبع ت ا ید  ر عی ان ای GIS Readyها  عد از سا راردهی و  نشراین  اهید. ایاحدود 

 .صیعت   ه ا رد اسرفاده ، ار گی  د  GISآورم اطالعاک پایرجمع

هام ف ه هی ز ام  نشرایظنر   ه مهاه بت عضی از  مهاتیفعالالزم  ر ت ضیح است بر در ح زه جغ افیایی 

و  ام در ط احی و ت سعر  ظ طایظنر   ه مهاه بتتقیر  شده است.  ر ای  ر ج ا گ یی  یازهام تماای 

هام ت پ گ افی گ دد.  نشرپیشیقاد ای 1:50.000ت پ گ افی در انیاط  مها نشرب اسرفاده از ایسرگاهقا

 ر  عد ت سط سازاان جغ افیایی تقیر هده است.  قیگام  1341ب از سال 1:50.000پ هشی بش ر در انیاط

بر گ دد  ر  عد ت سط سازاان جغ افیائی آغاز گ دیده است. پیشیقاد ای 1370هام ف ه از سال سازم  نشر

تقیر  شده استب  1:25.000هامام در ایاطنی از ح زه جغ افیایی ا   طر بر هی ز  نشر  ه ایظنر مهاه بت

ها ب این  نشر1:25.000هام ر ا ور زاان  ا تکمیل هدن  نشر . مایید GISرا ا و و وارد  1:50.000هام  نشر

 1:50.000ا ی ا رد یاز در انیاط    اهد هد. الزم  ر ت ضیح است بر ع ارض اک 1:50.000هامجایگزین  نشر

بار  ان صیعت   ه و تظا ق ع ارض ا ج د  ا ع ارض اکا ی ا رد یاز در انیاط   مهامازایدی  ا ت جر  ر 

 گ د د.    تعیین ای 1:25.000

ام در ایظنر   ه مهاه بتج ا گ م  یازهام  1:25.000هام ت پ گ افی در انیاط در ایاطق هق م  نشر

 اهید.  یا  این در  می ییی زایزاطالعاک ا   ط  ر  ظ ط  مساز هیذ و  تاسیساک هبکر   هح یم  تعیین

 ر  1:2.000هام هق م  نشرآ جایی بر  ازاسرفاده  م د.  ت  اطیانهام  زرگ ایاطق هق م  ایسری از  نشر

ا   ط  ر بار  دهام ها در از این  نشر اعم الًاست و  هق هام بش ر تقیر گ دیدهابث  ط ر اعم ل   ام 

 گ دد.  ر عی ان س این انیاط ا رخاب ای 1:2000ه دب انیاط اسرفاده ایهق م  ادی یت

جمع آورم و آااده سازم اطالعاک اکا ی و ت صیفی صیعت   هب  GISالزم  ر ت ضیح است بر در ط ح جااع 

ب ع ارض ا   ط  ر 1:2.000اکا ی ا رد یاز در انیاط  ع ارض و   اهدهبکر ا رنال و ف ه ت زیع اد     ای

 ییی زایزه ایی و  ساکیتأسه  د و در این انیاط فنط ع ارض اکا ی ا تبط  ا هبکر ت زیع در     گ فرر  می

 ه  د.      ر عی ان اطالعاک اکا ی ا رد  یاز در     گ فرر ای هاآنهبکر ا رنال و ف ه ت زیع و ح یم 

ا رد     صیعت  مهالیتحل  رسی اشخ اک اطالعاک اکا ی و ت صیفی ا ج دب آ الیزها و تجزیر و  ا ت جر  ر 

انیاط  قییر جقت  عی ان رصیعت   ه سر انیاط  GISب در ط ح جااع زیعا رنال و ف ه ت  خش   ه در 

 1:2.000و  1: 000ب25ب  1: 000ب250  مهااطیانهاال  هااطیانه  د. این اطالعاک ا رخاب ای مساز هیذ 

( است بر بار  ان اخرلف    Multi Scaleصیعت   ه یک سیسرم چیدانیاسی ) GIS اهد. در حنینت ای

  حسب  یاز و   ع پ دازشب از انیاط ا رد  یاز   د اسرفاده   اهید  م د.
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 مرجعسيستم  -2-2
یک سیسرم  درداده اکا ی تقیر  نشر و سیسرم ادی یت پایگاه  مهاتیفعال  ام ایجاد یکپارچگی هیدسیب  اید 

سر در  هد.وج د داهرر  او ایظنر ام ص رک گی د تا ااکان آ الیزهام اکا ی در سظح الی یا ایظنر ام الی 

 ب  ا اشخ اک زی  است:WGS84 ب یض م انایسرایرخب صیعت   هب  اطیان

  :6378137ا دازه   ف ،ظ   زرگ m 

  6356752.314245،ظ  ب چک: ا دازه   ف m 

  :1/298.257223563ا دازه فش دگی 

  :0.818191908426ا دازه   وج از ا بزیت 

ی ذب  اکا  دادهو سیسرم ادی یت پایگاه  ها نشر ریدر تقاشخ اک اقم چارچ ب هیدسی سای  در این  خشب 

 .ه دیا

  1:250.000مقياس 

o  ار یک( یالمللنی سیسرم  م یگا دازه: سیسرم واحدهام م یگا دازهواحد( 

o تفاعاک آزاد  ا ابیام ار مهاآبسظح ار سط  ی: سظح ارتفاعاک ارت ار یک بش ربسظح ابیام ارتفاع

 در فاو

o 4سیسرم ت  ی : اخ وطی ارشا ر الاب ک )LCC( 0=24  ا پاراار هام0=54 ب1 =30 ب2=36 ب 

   False Northing=30000000  , False Easting=5000000 و 

 1:2،000و  1:25.000 هايمقياس 

o  ار یک( یالمللنی سیسرم  م یگا دازه: سیسرم واحدهام م یگا دازهواحد( 

o  تفاعاک آزاد  ا ابیام ار مهاآبسظح ابیام ارتفاعی: سظح ارتفاعاک ارت ار یک بش رب سظح ار سط

  یدرعباطدر 

o  : 5سیسرم ت  یUTMار دارد. 41و  40ب 39ب 38 6؛ ای ان در چقار ،اچ ، 

م ها نشر ر  هاآندر سیسرم اخر اک احلی ت سیم هده  اهیدب  ر دلیل ااکان ارجاع  ها نشردر ص رتی بر 

زم است  ر سیسرم ت  ی   ا اشخ اک  اال ا رنال داده ه  د.   ام این ای  ر ال ها نشراست پ هشی الزم 

(   گ االاکانیحر نظر بیر ل بر اخر اک آن در ه  دو سیسرم اشخص استب در چقار گ هر ) 4حدا،ل 

 ا  UTMب ا رنال از سیسرم اخر اک احلی  ر سیسرم ت  ی  AFFINE نشر ا رخاب هده و  ا روش ا رنال 

 اشخ اک  اال ا جام گی د.

  

                                                
4  Lambert Conformal Conic 
5 Universal Transveres Mercator 
6 Zone 
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 عوارض کالسه بندي -2-3
 ا د.گ فرر، ار و چقارده بالط ف عی بالط اصلی دو اسرا دارد حاض ب ع ارض در  مهابالط م یدطبنردر ادل 

صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع  GIS   این اساط بالسقام اصلی و ف عی اسرا دارد پایگاه داده اکا ی 

 : اهدیاهاال ا ارد ذیل 

 اظا ق  .  دیگیا، ار اصلی بالط  یندر اصیعت   ه ا رد  یاز و ت پ گ افی  پایرتماای ع ارض :  پایر

 عی فسازاان  نشر   دارم بش رب این بالط اصلی هاال  ر بالط  000ب1:25اسرا دارد  نشر هام 

 زی  ای  اهید:

o اهدیا مایا گ  وضعیت رویش یا عدم رویش گیاهان در سظح زاین :  پ هش گیاهی . 

o طبیعی یا ا ی عی ت سط آب  ر ط ر ست بر  ر ط ر ا ای  ر تمام سظ ح زاین:  ع ارض آ ی

 دائم یا ف لی پ هیده هده  اهید.

o  اسی  یا  ظ ط ارتباط زاییی یا زی زاییی بر   ام عب ر و ا ور وسایط  نلیرب :  آهنراهراه و

 .ه دیا،ظارب ا سان و چقارپایان اسرفاده 

o بر فا،د دی ار و سنف اا ید  ه دیا ش  اطاله ست ایجاد هده ت سط د هامسازه ر بلیر :  سازه

  ان  اهید.میک سا ر

o بر دارام دی ار و  گ ددیاایجاد هده ت سط دست  ش  اطاله  هامسازه ر تماای :  سا رمان

 سنف  اهید.

o ابر   ام ذ ی هب ا رنال و یا ارائر  دااک پشریبا ی در را ظر   ییهاسازه:  تأسیساک زی  یایی 

 .  دیگیای ه ا رد اسرفاده ، ار   هب آبب تلفنب  فت و گاز و غ

o ماژهیو  م  ا    ده و یا از     سیاسی دارام اهمیت رحد ایظنی بر دارام با:  احدوده 

  ر ص رک فیزیکی یا اجازم وج د داهرر  اهد. ت ا دیاحد این  اهید. 

o زا    روم سظح زاین بر الا،ل یکی یکیزیف  یغ ناطی  ا ااهیت فیزیکی و :   ناط بیر ل 

 ا ،عیری و ارتفاعی آن اشخص  اهد. مهااشخ ر

o مهام لیدهکل یا پسری و  دهیده شانع ارض طبیعیب ا ی عی یا ، اردادم بر :  هیپس گ افی 

 زاین هسرید.

 این بالط  .  دیگیا، ار اصلی بالط  در اینصیعت   ه ا رد  یاز   ا تماای ع ارض عت   ه : صی

 اصلی هاال پیج بالط ف عی زی  ای  اهید:

o   اهد.  آورد  ار : این بالط در   گی  ده اطالعاک   آورد  ار ایاطق و ا ابز اخرلف ای 

o .ی وگاه : این بالط در   گی  ده اطالعاک ا   ط  ر  ی وگاهقا ای  اهد  

o ت زیع ای  اهد.  ط: این بالط در   گی  ده اطالعاک ا   ط  ر  ظ ط ا رنال و ف ه 

o  ی  اهد.اایسرگاه: این بالط در   گی  ده اطالعاک ا   ط  ر ایسرگاهقام ا رنال و ف ه ت زیع 

o .اخا  اک: این بالط در   گی  ده اطالعاک ا   ط  ر  خش اخا  اک هبکر   ه ای  اهد 



 10                                                                                                  )ویرایش چهارم(  صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیعاستاندارد پایگاه داده مکانی 

 انشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسید                                                                1396پایيز                   شرکت توانير                                                        

 موردنيازو غير مکانی مکانی موجودیت هاي تعيين  -2-4
صیعت   ه در  خش  GISغی اکا ی( ا رد یاز  مهاتیا ج درض اکا ی و )ع ا مهاتیا ج د ف لدر این 

 مهاتیا ج د. ای  ر از هده استتعیین و ف عی  ر تفکیک انیاط و بالسقام اصلی ت زیع  و ف ها رنال 

ه دب ولی آورم ایا   ط  ر آن جمع غی اکا ی یک هیب اکانب پدیده یا ه  افق م دیگ م است بر اطالعاک

 ر ص رک  1:25.000ااکان  مایش آن در انیاط ا رد    وج د  دارد.  ر عی ان اثال عارضر دبل در انیاط 

یا ی اه آالک ید ز جی ه ان ه ه د. ه  دبل امکن است دارام یک یا چام  مایش داده اییک عارضر  نظر

و همچیین ان ه ز جی ه وج د  دارد و  ر ص رک اکا ی یا ی اه آالک ها  اهدب  یا  این ااکان  مایش ز جی ه ان ه

 نشرب  م   رو هادبلد.  ا  مایش  ه ای تع یف  ر عی ان ا ج دیت غی اکا ی  1:25.000در انیاط ی اه آالک 

 وج د دارد.و ی اه آالک ها ان هز جی ه  صیفی ااکان دسر سی  ر اطالعاک ت

در دفات  ه بت ت ا ی  و ه برقام   ه ایظنر ا ج د    ام رسیدن  ر هدف ف هب اطالعاک اکا ی و ت صیفی

در  خش ا رنال و ف ه  صیعت   ه GISان صیعت   ه از پایگاه داده و ادی ان بارهیاس ا ر اراکو همچیین ام 

ا،الم همچیین غی اکا ی و اکا ی و  مهاتیا ج د، ار گ فت.  ا ا جام این اا  حلیل ت  رسی و ت زیع ا رد 

هد د. الزم  ر ت ضیح است هما گ  ر ت زیع تعیین  و ف هصیعت   ه در  خش ا رنال  GISت صیفی ا رد یاز 

پایگاه داده اکا ی صیعت  ادل افق ای و اسرا داردتدوین و  از گ م بر در ف ل اندار  ر تف یل ذب  هدب 

در چید ا حلر ا جام گ فرر است. این گزارش  ر ارائر  رایج  سخر چقارم اسرا دارد تابی ن  1382از سال   ه 

 ای پ دازد.

 171ب تدوین  سخر وی ایش چقارم اسرا دارد پایگاه داده اکا ی صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیعدر 

غی اکا ی  ا  صیعت   ه در  ا ج دیت 72اکا ی  ا  صیعت   ه و  عارضر 57اکا ی پایرب  عارضر

صیعت   ه در  GISهام اکا ی و غی اکا ی ا رد یاز در ط ح جااع ا ج دیت ایرخب  ر عی انم هااطیان

ا ج دیرقام اکا ی و غی اکا ی ا رد یاز  ر ه ح  خص گ دید. در اداار لیستف ه ت زیع اش  خش ا رنال و

 ذیل ارائر ای ه  د:

  1-2پایر در ،الب جدول اکا ی ع ارض لیست 

  2-2 ا  صیعت   ه در ،الب جدول اکا ی لیست ع ارض  

 3-2 ی در ،الب جدولغی  اکا هام لیست ا ج دیت 

  4-2لیست را ظر هام چید  ر چید ا ج دیرقام ا رد یاز در ،الب جدول 

  5-2لیست را ظر هام ع ارض اکا ی در ،الب جدول 
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 صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع  GISلیست ع ارض پایر ا رد  یاز  -1-2جدول 

 نام عارضه کالس ردیف

شماره  مقياسهاي موردنياز

 صفحه
K 1:250 

K 
1:50 

K 1:25 K 1:2 

 44   * * *  اغ پ هش گیاهی 1

 44   * *   زار   تر پ هش گیاهی 2

 45   * *    یشر پ هش گیاهی 3

 45   * *   تابسران پ هش گیاهی 4

 46   * * * تپر هام هیی پ هش گیاهی 5

 46   *     تک در ت پ هش گیاهی 6

 47   * * * جیگل پ هش گیاهی 7

 47   *     چایکارم پ هش گیاهی 8

 48   *     چمن پ هش گیاهی 9

 48   *     در رکارم پ هش گیاهی 10

 49   *     ردیف در ت پ هش گیاهی 11

 49   * * * زراعت پ هش گیاهی 12

 50   *    هالیزار پ هش گیاهی 13

 50   * * * هن زار پ هش گیاهی 14

 51   * *   هن زار ساحلی پ هش گیاهی 15

 51   *     ه ره زار پ هش گیاهی 16

 52 *       گیاهیاحدوده پ هش  پ هش گیاهی 17

 52   *     ا تع پ هش گیاهی 18

 53   *      خلسران پ هش گیاهی 19

 55   *     اسرخ  ع ارض آ ی 20

 55   * *   آ  یز ع ارض آ ی 21

 56   *     آ شار ع ارض آ ی 22

 56   * * *  اتاله ع ارض آ ی 23

 57   *     تاالب ع ارض آ ی 24

 57   *    آبچاه  ع ارض آ ی 25

 58   * *   چشمر ع ارض آ ی 26

 58   *      لیج ع ارض آ ی 27

 59   *       ر ع ارض آ ی 28

 59   *   * دریا ع ارض آ ی 29

 60   * * * دریاچر ع ارض آ ی 30

 60 * * * * رود ا ر ع ارض آ ی 31

 61   *     زهکش ع ارض آ ی 32

 61   * * * ،یاک ع ارض آ ی 33

 62   *   * با ال ع ارض آ ی 34
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 صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع  GISلیست ع ارض پایر ا رد  یاز  -1-2جدول 

 نام عارضه کالس ردیف

شماره  مقياسهاي موردنياز

 صفحه
K 1:250 

K 
1:50 

K 1:25 K 1:2 

 62   *     اا داب ع ارض آ ی 35

 63   *   * ا داب ع ارض آ ی 36

 63   * *  اسیل ع ارض آ ی 37

 64   *      ق   ا در رکارم ع ارض آ ی 38

 64   *      ق  و ج م ع ارض آ ی 39

 66 * *   * آزادراه راه و راه آهن 40

 66 * *   *  زرگ اه راه و راه آهن 41

 67   *     ت اا ا راه و راه آهن 42

 67 * *      یا ان راه و راه آهن 43

 68   * * * 1راه آسفالرر درجر  راه و راه آهن 44

 68   * * * 2راه آسفالرر درجر  راه و راه آهن 45

 69   *   * 3راه آسفالرر درجر  راه و راه آهن 46

 69   *   * آهن دو  ظر راه راه و راه آهن 47

 70   * * * راه آهن یک  ظر راه و راه آهن 48

 70   * *  راه جیپ رو راه و راه آهن 49

 71   * * * راه ه سر راه و راه آهن 50

 71   * *   راه اال و راه و راه آهن 51

 72   *     ار و راه و راه آهن 52

 72 * *     ایدان راه و راه آهن 53

 74   *     اسرادی م سازه 54

 74   * *   اسکلر سازه 55

 75       * ایسرگاه  اران سیجی سازه 56

 75       * ایسرگاه سیی پریک سازه 57

 76       * ایسرگاه بلیمات ل ژم سازه 58

 76   *      ا د ف ودگاه سازه 59

 77   *       ج دیده  ا ی سازه 60

 77   *     پ واز  ج ا ا،بت  سازه 61

 78   *      ید سازه 62

 78   *      قمن گی  سازه 63

 79   *     پل آ  و سازه 64

 79   *     پل عا   پیاده سازه 65

 80   *     پل وسائط  نلیر سازه 66

 80 *       ت ا س سازه 67

 81   *     ت  ل سازه 68

 81 *       تی    ه و تلگ اف سازه 69
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 صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع  GISلیست ع ارض پایر ا رد  یاز  -1-2جدول 

 نام عارضه کالس ردیف

شماره  مقياسهاي موردنياز

 صفحه
K 1:250 

K 
1:50 

K 1:25 K 1:2 

 82 *       جدول سازه 70

 82   * *   چ اغ دریایی سازه 71

 83   *     ح ار سازه 72

 83   *     دودبش سازه 73

 84   *     دی ار سازه 74

 84   *     دی ار ساحلی سازه 75

 85   *   * سد سازه 76

 85   *     سیل  سازه 77

 86   *     ع ارضی سازه 78

 86   *     ا ج هکن سازه 79

 88 *       اعیان سا رمان 80

 88   * *   اااازاده سا رمان 81

 89   *     ایسرگاه آتش  شا ی سا رمان 82

 89   *     ایسرگاه  دااک عم ای سا رمان 83

 90 * * *    ل ك سا رما ی سا رمان 84

 90   *      یام یاد  د و اث   اسرا ی سا رمان 85

 91   *     پاسگاه  ی وم ا ر اای سا رمان 86

 91 *       پالك سا رما ی سا رمان 87

 92   *     پمپ آب سا رمان 88

 92   *     پمپ  یزین سا رمان 89

 93   * *   سا رمان ایف د سا رمان 90

 93   * *   عبادتگاه سا رمان 91

 94   *     برا خا ر سا رمان 92

 94   *     ا بز آا زهی سا رمان 93

 95   *     ا بز پ ورش دام و طی ر سا رمان 94

 95   *     ا بز پستب تلگ اف و تلفن سا رمان 95

 96   *     ا بز دراا ی سا رمان 96

 96   * *   انب ه سا رمان 97

 97   *     ا زه سا رمان 98

 97   *     هرل سا رمان 99

 99   *     ا بار  فت و گاز   تأسیساک زی  یایی 100

 99   *     چاه گاز تأسیساک زی  یایی 101

 100   *     چاه  فت تأسیساک زی  یایی 102

 100   *     ح ضچر ا اد زائد  فری تأسیساک زی  یایی 103

 101   *      ط تلفن تأسیساک زی  یایی 104
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 صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع  GISلیست ع ارض پایر ا رد  یاز  -1-2جدول 

 نام عارضه کالس ردیف

شماره  مقياسهاي موردنياز

 صفحه
K 1:250 

K 
1:50 

K 1:25 K 1:2 

 101   *      ط تلر با ین یا تلر سی یژ تأسیساک زی  یایی 105

 102 * *      ط ل لر آب تأسیساک زی  یایی 106

 102 * *   *  ط ل لر گاز تأسیساک زی  یایی 107

 103 * *   *  ط ل لر  فت تأسیساک زی  یایی 108

 103   * *   اخزن آب تأسیساک زی  یایی 109

 105   *     ایسرگاه ار و و راه آهن احدوده 110

 105   *      یدرگاه احدوده 111

 106 * *     پارك و تف یحگاه احدوده 112

 106   *     پاربییگ احدوده 113

 107   *     پاالیشگاه احدوده 114

 107   *     ت اییال ات   ط احدوده 115

 108   *     ت فیر  ا ر احدوده 116

 108   * *   عشای مچادرهام احدوده 117

 109   * *     ا ر احدوده 118

 109   * * * روسرا احدوده 119

 110       * هق  احدوده 120

 110   *     هق ك و احلر احدوده 121

 111   *   * ف ودگاه احدوده 122

 111   * *   ،ب سران احدوده 123

 112   *     بمپییگ احدوده 124

 112   *     گم ك احدوده 125

 113   *     اجرمع صیعری احدوده 126

 113 *       احدوده تملک احدوده 127

 114       * احدوده حفاظت هده احدوده 128

 114 *       احدوده  دااک هق م احدوده 129

 احدوده 130
احل جمع آورم اجیاط 

 اسناطی
    *   115 

 115   *     احل جمع آورم ز الر احدوده 131

 116   *     اح طر ا بار احدوده 132

 116   *   * ا ز  ین المللی احدوده 133

 117   * * * اعدن  احدوده 134

 117 *       الک احدوده 135

 120   *     ایظنر ادارم احدوده 136

 120   * *   ایظنر آا زهی احدوده 137

 121   *     ایظنر  اسرا ی احدوده 138
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 صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع  GISلیست ع ارض پایر ا رد  یاز  -1-2جدول 

 نام عارضه کالس ردیف

شماره  مقياسهاي موردنياز

 صفحه
K 1:250 

K 
1:50 

K 1:25 K 1:2 

 121   *     ایظنر تجارم احدوده 139

 122   *     ایظنر  دااتی احدوده 140

 122   *     ایظنر دراا ی احدوده 141

 123   *     ایظنر اوهبی احدوده 142

 123   *     ایظنر   اای احدوده 143

 124   *     ایظنر  مایشگاه احدوده 144

 124   *     ایظنر ورزهی احدوده 145

 125   *     ایلر ا زم احدوده 146

 125   *     واحد  ق ه   دارم احدوده 147

 126       * واحد سیگی احدوده 148

 126   *   * واحد صیعری  احدوده 149

 128 * *     ا بز عکس  ناط بیر ل 150

 128 * * *    نظر بیر ل ارتفاعی  ناط بیر ل 151

 129 * * *    نظر بیر ل اسظحاتی  ناط بیر ل 152

  ناط بیر ل 153
 نظر بیر ل اسظحاتی و 

 ارتفاعی
    * * 129 

 131   *       یدگی ا ی عی هیپس گ افی 154

 131   *     ت ا شر هیپس گ افی 155

 132   *   * جزی ه هیپس گ افی 156

 132   * *    اب یز هیپس گ افی 157

 133   *      ط ال اط هیپس گ افی 158

 133   * *   دپ  هیپس گ افی 159

 134   *     دره هیپس گ افی 160

 134   *     دااغر هیپس گ افی 161

 135   * *   صخ ه هیپس گ افی 162

 135   * *   غار هیپس گ افی 163

 136   *   * ب ه هیپس گ افی 164

 136     * گسل هیپس گ افی 165

 137   *     گ د  دارم هیپس گ افی 166

 137 * * * * (1ایزان اصلی )ایحیی  هیپس گ افی 167

 138   *     (2ایحیی ایزان اصلی ) هیپس گ افی 168

 138   * *   ایحیی ایزان تن یبی هیپس گ افی 169

 139 * * * * ایحیی ایزان ها ص هیپس گ افی 170

 139 * * *    نظر ارتفاعی هیپس گ افی 171
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 صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع  GISلیست ع ارض  ا  ا رد  یاز  :2-2جدول 

 نام عارضه کالس ردیف
شماره  مقياسهاي موردنياز

 K 1:250 K 1:25 K 1:2 صفحه

 142   * بش ر   آورد  ار -صیعت   ه 1

 143   * احدوده عملیاتی ا بز دیسپاچییگ   آورد  ار -صیعت   ه 2

 144   * امایظنراحدوده ه بت   ه    آورد  ار -صیعت   ه 3

 146   * اسران   آورد  ار -صیعت   ه 4

 147   * احدوده ه بت ت زیع   ه   آورد  ار -صیعت   ه 5

 149   * ت زیع   ه ادی یتاحدوده    آورد  ار -صیعت   ه 6

 150   *  احیر   آورد  ار -صیعت   ه 7

 152   * ا بز ا  ف   آورد  ار -صیعت   ه 8

 153   * هق سران   آورد  ار -  هصیعت  9

 155   *  خش   آورد  ار -صیعت   ه 10

 156   * دهسران   آورد  ار -صیعت   ه 11

 158  * * هق ك صیعری   آورد  ار -صیعت   ه 12

 160  * * ا  ف بییده  زرگ   آورد  ار -صیعت   ه 13

 162   * ا  ف بییده  ارجی   آورد  ار -صیعت   ه 14

 180 * * *  ی وگاه  ی وگاه -صیعت   ه 15

 185 *   واحد  ی وگاه  ی وگاه -صیعت   ه 16

 190 * *  گ ه  ط -صیعت   ه 17

 191 * * * تکر اسی  ه ایی  ط -صیعت   ه 18

 194 * * * تکر اسی  زاییی  ط -صیعت   ه 19

 196 * * * تکر ادار  ط -صیعت   ه 20

 220 * *  دبل  ط -صیعت   ه 21

 233 * *   ناط اقم اسپن  ط -صیعت   ه 22

 237 * *  س با ل  ط -صیعت   ه 23

 239 * *  اف ل با ل  ط -صیعت   ه 24

 241 * *  ح ضچر روغن  ط -صیعت   ه 25

 242 * *  ایق ل  ط -صیعت   ه 26

 244 * * * ف ه ت زیع ایسرگاه ا رنال و ایسرگاه -صیعت   ه 27

 251 *   احدوده س ئیچ یارد ایسرگاه -صیعت   ه 28

 252 *   ایسرگاهسا رمان  ایسرگاه -صیعت   ه 29

 254 *   تا ل ها و تأسیساک  ی و ی ایسرگاه -صیعت   ه 30

 259 *   ت ا س ،درک ایسرگاه -صیعت   ه 31

 271 *   ت ا س ج یان ایسرگاه -صیعت   ه 32

 275 *   ت ا س ولراژ ایسرگاه -صیعت   ه 33

 279 *   ج یان -ت ا س ولراژ ایسرگاه -صیعت   ه 34

 285 *   ت ا س زاین ایسرگاه -صیعت   ه 35

 288 *   ت ا س بمکی ایسرگاه -صیعت   ه 36
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 انشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسید                                                                1396پایيز                   شرکت توانير                                                        

 صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع  GISلیست ع ارض  ا  ا رد  یاز  :2-2جدول 

 نام عارضه کالس ردیف
شماره  مقياسهاي موردنياز

 K 1:250 K 1:25 K 1:2 صفحه

 291 *   ت ا س بمباین ایسرگاه -صیعت   ه 37

 295 *    رابر ر ایسرگاه -صیعت   ه 38

 301 *   بلید ،درک ایسرگاه -صیعت   ه 39

 305 *   سکسی    ایسرگاه -صیعت   ه 40

 308 *   فی ز فشار ، م ایسرگاه -صیعت   ه 41

 309 *     ،گی  ایسرگاه -صیعت   ه 42

 311 *   الین ت اپ ایسرگاه -صیعت   ه 43

 313 *    اسبار ایسرگاه -صیعت   ه 44

 315 *    ا ک  ازن ا ازم ایسرگاه -صیعت   ه 45

 317 *   دیزل ژ  ات ر ایسرگاه -صیعت   ه 46

 319 *   بمپا سات ر سیک ون ایسرگاه -صیعت   ه 47

 320 *   سل ل ت زیع  ایسرگاه -صیعت   ه 48

 324 *   گیر م ایسرگاه -صیعت   ه 49

 325 *   هادم  ین تجقیزاک ایسرگاه ایسرگاه -صیعت   ه 50

 334 * * * اسکاداایسرگاه اخا  اتی و  اخا  اک -صیعت   ه 51

 336 * * * دبل اخا  اتی اخا  اک -صیعت   ه 52

 338 * *   ی تی اط اخا  اک -صیعت   ه 53

 339 * *  ایسرگاه تک ار بییده اخا  اک -صیعت   ه 54

 345  *  لییک اخا  اتی اخا  اک -صیعت   ه 55

 349 * * * فیب    رم اخا  اک -صیعت   ه 56

 351 * *  تجقیزاک ابری  فیب   رم اخا  اک -صیعت   ه 57

 353 * *  تن یت بییده   رم اخا  اک -صیعت   ه 58

 354 * *  ج ییت  ابس اخا  اک -صیعت   ه 59
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 صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع GISلیست ا ج دیرقام غی  اکا ی ا رد  یاز  :3-2جدول 

  ام ا ج دیت غی  اکا ی بالط ردیف
 ام عارضر اکا ی یا ا ج دیت غی اکا ی 

 ا   طر

هماره 

 صفحر

 114 الک االک احدوده -پایر 1

 142 بش ر اطالعاک  ار بش ر   آورد  ار -صیعت   ه 2

 145 امه بت   ه ایظنر اماطالعاک  ار ه بت   ه ایظنر   آورد  ار -صیعت   ه 3

 146 اسران اطالعاک  ار اسران   آورد  ار -صیعت   ه 4

   آورد  ار -صیعت   ه 5
اطالعاک  ار ه بت ت زیع  ی وم 

   ه
 148 ه بت ت زیع  ی وم   ه

   آورد  ار -صیعت   ه 6
اطالعاک  ار ادی یت ت زیع  ی وم 

   ه
 149 ادی یت ت زیع  ی وم   ه

 151  احیر اطالعاک  ار  احیر   آورد  ار -صیعت   ه 7

 152 ا بز ا  ف  ار ا بز ا  ف اطالعاک   آورد  ار -صیعت   ه 8

 154 هق سران اطالعاک  ار هق سران   آورد  ار -صیعت   ه 9

 155  خش اطالعاک  ار  خش   آورد  ار -صیعت   ه 10

 157 دهسران اطالعاک  ار دهسران   آورد  ار -صیعت   ه 11

 اطالعاک  ار ا  ف بییدگان   آورد  ار-صیعت   ه 12
بییده  زرگ و هق ك صیعریب ا  ف 

 ا  ف بییده  ارجی
163 

 182  ی وگاه اطالعاک ارغی   ی وگاه   ی وگاه -صیعت   ه 13

 200 تکر ادار هام تکر ادارتیپ اخر اک هادم  ط -صیعت   ه 14

 202   تکر ادار   آاپدا س ارنا ل تکر ادار  ط -صیعت   ه 15

 203 تکر ادار   ،ظعر ادار  ط -صیعت   ه 16

 207 ،ظعر ادار   ادار  ط -صیعت   ه 17

 209 ادار  ط ا رنال و ف ه ت زیع  ط -صیعت   ه 18

 211   تکر ادار تکر ادار ه ایی  ط -صیعت   ه 19

 213   تکر ادار ه ایی تیپ سیم رسا ا  ط -صیعت   ه 20

 216 تکر ادار تکر ادار زاییی  ط -صیعت   ه 21

 218 ادار زایییتکر  تیپ با ل  ط -صیعت   ه 22

 226 دبلب ز جی ه ان هب ی اه آالک  ناط اقم تیپ دبل   ط -صیعت   ه 23

 227 دبل ز جی ه ان ه   ط -صیعت   ه 24

 229 ز جی ه ان ه   ع ان ه   ط -صیعت   ه 25

 230   ع ان ه تیپ ان ه   ط -صیعت   ه 26

 232 دبل  ی اه آالک  ط -صیعت   ه 27

 234 تکر اسی  ه ایی سیم احافظ   ط -صیعت   ه 28

 235 سیم احافظ  تیپ سیم احافظ  ط -صیعت   ه 29

 249 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع اطالعاک ارغی  ایسرگاه  ایسرگاه -صیعت   ه 30

 255 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع  ا ک  ات م ایسرگاه -صیعت   ه 31

 257 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع هارژر  ات م ایسرگاه -صیعت   ه 32
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 صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع GISلیست ا ج دیرقام غی  اکا ی ا رد  یاز  :3-2جدول 

  ام ا ج دیت غی  اکا ی بالط ردیف
 ام عارضر اکا ی یا ا ج دیت غی اکا ی 

 ا   طر

هماره 

 صفحر

 تا ک ایسرگاه -صیعت   ه 33
ت ا س ،درکب ت ا س بمباینب ت ا س 

 بمکیب رابر ر
261 

   هییگ ایسرگاه -صیعت   ه 34
ت ا س ،درکب ت ا س بمباینب ت ا س 

 بمکیب رابر ر
264 

 266 تا ک سیم پیچ ایسرگاه -صیعت   ه 35

 268 سیم پیچ  درصدااپدا س  ایسرگاه -صیعت   ه 36

 270 سیم پیچ  ظ فیت  اای ایسرگاه -صیعت   ه 37

 273 ت ا س ج یان هسرر ت ا س ج یان ایسرگاه -صیعت   ه 38

 تپ هسرر ت ا س ج یان ایسرگاه -صیعت   ه 39
هسرر ت ا س ج یانب هسرر ت ا س ولراژ 

 ج یان
274 

 278 ت ا س ولراژ هسرر ت ا س ولراژ ایسرگاه -صیعت   ه 40

 283 ت ا س ولراژ ج یان هسرر ت ا س ولراژ ج یان ایسرگاه -صیعت   ه 41

 تپ چیج   ایسرگاه -صیعت   ه 42
ت ا س ،درکب ت ا س بمباینب ت ا س 

 بمکیب رابر ر
297 

 300 تپ چیج   تپ  ایسرگاه -صیعت   ه 43

 311 سل ل ت زیع فیدر ت زیع ایسرگاه -صیعت   ه 44

 324 اطالعاک تکمیلی تجقیزاک  ی-فیدر ایسرگاه -صیعت   ه 45

 325  ی -فیدر  ی-اطالعاک  ار فیدر ایسرگاه -صیعت   ه 46

 اطالعاک تکمیلی تجقیزاک ایسرگاه -صیعت   ه 47

 یب ت ا س ،درکب ت ا س ج یانب –فیدر 

ت ا س ولراژب ت ا س بمکیب ت ا س 
بمباینب ت ا س زاینب بلید ،درکب 

 اسبارب فی ز فشار  رابر رب سکسی   ب

، مب دیزل ژ  ات رب   ،گی ب بمپا سات ر 

سیک ونب الین ت اپب  ا ک  ازن ا ازمب 

گا ر مب سل ل ت زیعب هادم  ین 

 تجقیزاک

328 

 331 اطالعاک تکمیلی تجقیزاک روغن تجقیزاک ایسرگاه -صیعت   ه 48

 340 بییدهایسرگاه تک ار  تک ار بییده اایک ووی  اخا  اک -صیعت   ه 49

 341 ایسرگاه تک ار بییده سیمتک ار بییده  ی اخا  اک -صیعت   ه 50

 آ رن اخا  اک -صیعت   ه 51

دبل اخا  اتیب  ی تی اطب طیف 

امب گسر دهب وای لس لنب ارتباط ااه اره

  ی سیمب ااب ووی 

343 

 347  سر  اخا  اتی پایا ر راه دور اخا  اک -صیعت   ه 52

 355 فیب    رم تجقیزاک پسی  فیب    رم اخا  اک -  هصیعت  53

 357 فیب    رم تار فیب    رم اخا  اک -صیعت   ه 54

 358  سر  اخا  اتی پی ال سی اخا  اک -صیعت   ه 55
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 صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع GISلیست ا ج دیرقام غی  اکا ی ا رد  یاز  :3-2جدول 

  ام ا ج دیت غی  اکا ی بالط ردیف
 ام عارضر اکا ی یا ا ج دیت غی اکا ی 

 ا   طر

هماره 

 صفحر

 361 فیب    رم و پی ال سی سیسرم حفاظت از راه دور اخا  اک -صیعت   ه 56

 363 ت اپب پی ال سیالین  ال ام ی  اخا  اک -صیعت   ه 57

 364  سر  اخا  اتی زوج سیم اخا  اتی اخا  اک -صیعت   ه 58

 365  سر  اخا  اتی با ال اسریجارم   اخا  اک -صیعت   ه 59

 366  سر  اخا  اتی وای لس لن اخا  اک -صیعت   ه 60

 367  سر  اخا  اتی امارتباط ااه اره اخا  اک -صیعت   ه 61

 368  سر  اخا  اتیب ایسرگاه تک اربییده  ی سیم اخا  اک -صیعت   ه 62

 ااب ووی   اخا  اک -صیعت   ه 63
 سر  اخا  اتیب ایسرگاه تک اربییدهب 

 اابس
370 

 371  سر  اخا  اتی طیف گسر ده اخا  اک -صیعت   ه 64

 372 ایسرگاه اخا  اتی و اسکادا تجقیزاک هبکر بااپی ت م اخا  اک -صیعت   ه 65

 373 ایسرگاه اخا  اتی و اسکادا ضبط اکالماک اخا  اک -صیعت   ه 66

 374 ایسرگاه اخا  اتی و اسکادا ا بز تلفن اخا  اک-صیعت   ه 67

 اابس اخا  اک -صیعت   ه 68
ایسرگاه اخا  اتی و اسکاداب اایک ووی ب 

 تجقیزاک ابری  فیب    رم
376 

 با ال اخا  اک -صیعت   ه 69
ب ا بز تلفنب BTSلییک اخا  اتیب 

 ضبط اکالماک
377 
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صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه  GISا رد  یاز  را ظر هام چید  ر چید  ین ا ج دیرقاملیست  :4-2 جدول

 ت زیع 

 شماره صفحه نام موجودیت مربوطه نام موجودیت غير مکانی کالس ردیف

 119 الکب االک االک -الک پایر 1

 200 ب گ هادارتکر  گ ه -ادارتکر   ط -صیعت   ه 2

3 
تکر ادارب ااپدا س ارنا ل تکر  ااپدا س ارنا ل تکر ادار -تکر ادار  ط -صیعت   ه

 ادار
202 

4 
ادارب ایسرگاه ا رنال و ف ه  ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع -ادار  ط -صیعت   ه

 ت زیع
208 

 225 دبلب تکر اسی  ه ایی تکر اسی  ه ایی –دبل   ط -صیعت   ه 5

6 
 -صیعت   ه

 ایسرگاه

 سیم پیچب ااپدا س درصد ااپدا س درصد –سیم پیچ 
269 

7 
 -صیعت   ه

 اخا  اک 

لییک  -ایسرگاه اخا  اتی و اسکادا

 اخا  اتی

ایسرگاه اخا  اتی و اسکاداب لییک 

 اخا  اتی
346 

8 
 -صیعت   ه

 اخا  اک 

 لییک اخا  اتیب پایا ر راه دور پایا ر راه دور -لییک اخا  اتی
348 

9 
 -صیعت   ه

 اخا  اک

ایسرگاه اخا  اتی و  -ا بز تلفن

 اسکادا

ا بز تلفنب ایسرگاه اخا  اتی و 

 اسکادا
375 
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 صیعت   ه در  خش ا رنال و ف ه ت زیع  GISا رد  یاز  ع ارض اکا یرا ظر هام  ین لیست  :5-2 جدول

 مربوطه عارضهنام  مکانی عارضهنام  ردیف

 احدوده عملیاتی ا بز دیسپاچییگ امه بت   ه ایظنر احدوده 1

 امه بت   ه ایظنر احدوده اسران 2

 اسران   هت زیع  ی وم ه بت  احدوده 3

 ه بت ت زیع  ی وم   ه احدوده ادی یت ت زیع  ی وم   ه احدوده 4

   هت زیع  ی وم ه بت  احدوده  احیر 5

  احیر ا بز ا  ف 6

 ا بز ا  ف هق سران 7

 هق سران  خش 8

  خش دهسران 9

 دهسران هق ك صیعری 10

 دهسران ا  ف بییده  زرگ 11

 دهسران  ارجیا  ف بییده  12

 دهسران ف ه ت زیع ایسرگاه ا رنال و 13

  ی وگاه واحد  ی وگاه 14

 تکر ادار تکر اسی  ه ایی 

 تکر ادارب ایق ل تکر اسی  زاییی 

 ادارتکر   ناط اقم اسپن 15

 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع س با ل 16

 احدوده س ئیچ یاردب سا رمان ایسرگاهب تا ل ها و تاسیساک  ی و ی ف ه ت زیع ایسرگاه ا رنال و 17

 ف ه ت زیع ایسرگاه ا رنال و 18

ت ا س ب ت ا س بمکیب ت ا س ولراژب ت ا س ج یانت ا س ،درکب 

ب فی ز فشار  اسبارب سکسی   ب ت ا س زاینب بلید ،درکب رابر رب بمباین

 ا ک  ازن ب الین ت اپب بمپا سات ر سیک ون، مب دیزل ژ  ات رب   ،گی ب 

 سل ل ت زیعب هادم  ین تجقیزاکب گا ر مب ا ازم

  ی تی اط دبل اخا  اتیب ب ف ه ت زیع ایسرگاه ا رنال و ایسرگاه اخا  اتی و اسکادا 19

  ی تی اط دبل اخا  اتیب  ایسرگاه تک اربییده 20

 ج ییت  ابسب تن یت بییده   رمب تجقیزاک ابری  فیب   رم فیب    رم 21
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 ترسيم مدل داده -2-5
 بالط( 1یکی ادل داده تفک پیجدر ،الب  هام اکا ی و غی  اکا یا ج دیتاین ،سمت  ح ه ارتباطاک ا  اع در 

-2لقام  ر ص رک هکو اخا  اک  بالط( 5و  ایسرگاه بالط( 4ب  ط بالط( 3ب  ی وگاه بالط( 2ب  ار  آورد 

 است. هدهارائر  5-2و  4-2ب 3-2ب 2-2ب 1

 

 

 باربرآورد کالس : مدل داده 1-2شکل 

 
 

 

 

 نيروگاه کالس: مدل داده 2-2شکل 

 
 

 

 

 

 



 24                                                                                                  )ویرایش چهارم(  صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیعاستاندارد پایگاه داده مکانی 

 انشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسید                                                                1396پایيز                   شرکت توانير                                                        

 

 خط کالس: مدل داده 3-2شکل 

 
 

 

 

 

 ایستگاه کالس: مدل داده 4-2شکل 
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 کالس مخابرات: مدل داده 5-2شکل 
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 عوارض به ترتيب حروف الفبا ليست -2-6
صیعت   ه  ر ت تیب ح وف الفبا  ر ه ح  پایگاه داده اکا یدر این  خشب لیست ع ارض ا ج د در اسرا دارد 

 گ دد:ارائر ای 6-2جدول 

 

 ااکا ی صیعت   ه  ر ت تیب ح وف الفب: لیست ع ارض ا ج د در اسرا دارد پایگاه داده 6-2جدول 

 اصلی کالس نام التين عارضه نام فارسی عارضه

 سازه Stadium اسرادی م

   آورد  ار -صیعت   ه Province اسران

 ع ارض آ ی Pool اسرخ 

 سازه Pier اسکلر

 سا رمان Build اعیان

 سا رمان Shrine اااازاده

 تأسیساک زی  یایی Oil and Gas Tank ا بار  فت و گاز  

 سا رمان Fire Station ایسرگاه آتش  شا ی

 سازه Rain Station ایسرگاه  اران سیجی

 سا رمان Utility Station ایسرگاه  دااک عم ای

 سازه Synoptic Station ایسرگاه سیی پریک

 سازه Climatology Station ایسرگاه بلیمات ل ژم

 احدوده Railway and Metro Station ایسرگاه ار و و راه آهن

 ایسرگاه -صیعت   ه Substation ف ه ت زیع ایسرگاه ا رنال و

 اخا  اک -صیعت   ه Repeater Station ایسرگاه تک ار بییده

 اخا  اک -صیعت   ه Communication Station ایسرگاه اخا  اتی و اسکادا

 ع ارض آ ی Water Course آ  یز

 ع ارض آ ی Water Fall آ شار

 راه و راه آهن Freeway آزادراه

 ع ارض آ ی Swamp  اتاله

 ایسرگاه -صیعت   ه Busbar  اسبار

 پ هش گیاهی Orchard  اغ

 سازه Air Strip  ا د ف ودگاه

 ایسرگاه -صیعت   ه Shunt Capacitor Bank  ا ک  ازن ا ازم

   آورد  ار -صیعت   ه District  خش

 سازه Watch Tower  ا ی   ج دیده

 سازه Air Traffic Control Tower   ج ا ا،بت پ واز

 ایسرگاه -صیعت   ه Lightning Arrester   ،گی 

 هیپس گ افی Artificial Cut   یدگی ا ی عی

 راه و راه آهن Highway  زرگ اه

 سا رمان Building Block  ل ك سا رما ی

 سا رمان Monument& Historical Building  یام یاد  د و اث   اسرا ی
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 ااکا ی صیعت   ه  ر ت تیب ح وف الفب: لیست ع ارض ا ج د در اسرا دارد پایگاه داده 6-2جدول 

 اصلی کالس نام التين عارضه نام فارسی عارضه

 سازه Small Hydro. Eng. Structures  ید

 احدوده Harbour  یدرگاه

 سازه Avalanche Gallery  قمن گی 

 پ هش گیاهی Bush Covered Area   تر زار

 پ هش گیاهی Grove  یشر

 اخا  اک -صیعت   ه BTS  ی تی اط

 احدوده Park پارك و تف یحگاه

 احدوده Parking پاربییگ

 سا رمان Police Station پاسگاه  ی وم ا ر اای

 احدوده Refinery پاالیشگاه

 سازه Culvert پل آ  و

 سازه Pedestrian Bridge پل عا   پیاده

 سازه Bridge (Symbol) پل وسائط  نلیر

 سا رمان Parcel پالك سا رما ی

 سا رمان Water Pump پمپ آب

 سا رمان Gas Station  یزینپمپ 

 ایسرگاه -صیعت   ه External Equipments ی و ی  ساکیتا ل ها و تأس

 پ هش گیاهی Vineyard تابسران

 ع ارض آ ی Lagoon تاالب

 پ هش گیاهی Sand Dunes تپر هام هیی

 اخا  اک -صیعت   ه Optical Fiber Active Equipment تجقیزاک ابری  فیب   رم

 راه و راه آهن Trolley Line ت اا ا

 سازه Trans ت ا س

 ایسرگاه -صیعت   ه Current Transformer ت ا س ج یان

 ایسرگاه -صیعت   ه Earthing Transformer ت ا س زاین

 ایسرگاه -صیعت   ه Power Transformer ت ا س ،درک

 ایسرگاه -صیعت   ه Auxiliary Transformer ت ا س بمکی

 ایسرگاه -صیعت   ه Combine Transformer ت ا س بمباین

 ایسرگاه -صیعت   ه Voltage Transformer ت ا س ولراژ

 ایسرگاه -صیعت   ه Current Voltage Transformer ج یان ت ا س ولراژ

 هیپس گ افی Trench ت ا شر

 احدوده Bus Terminal ت اییال ات   ط

 احدوده Purification Facilities ت فیر  ا ر

 اخا  اک -صیعت   ه Amplifier  Optical تن یت بییده   رم

 پ هش گیاهی Single Tree تک در ت

  ط -صیعت   ه Segment Circuit   ادارتکر 

  ط -صیعت   ه Underground Path Segment تکر اسی  زاییی
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 ااکا ی صیعت   ه  ر ت تیب ح وف الفب: لیست ع ارض ا ج د در اسرا دارد پایگاه داده 6-2جدول 

 اصلی کالس نام التين عارضه نام فارسی عارضه

  ط -صیعت   ه Overhead Path Segment تکر اسی  ه ایی

 سازه Tunnel ت  ل

 سازه Telgeraph and power pole تی    ه و تلگ اف

 سازه curb جدول

 هیپس گ افی Island جزی ه

 پ هش گیاهی  Forest جیگل

 اخا  اک -صیعت   ه            Joint Box ج ییت  ابس  

 احدوده Tribe Camp عشای مچادرهام

 ع ارض آ ی Water Well چاه آب

 تأسیساک زی  یایی Gas Well چاه گاز

 تأسیساک زی  یایی Oil Well چاه  فت

 پ هش گیاهی Tea Plantation چایکارم

 سازه Light House چ اغ دریایی

 ع ارض آ ی Spring چشمر

 پ هش گیاهی Grass چمن

 سازه Fence ح ار

  ط  -صیعت   ه Oil Chamber ح ضچر روغن

 تأسیساک زی  یایی Mud Pit ح ضچر ا اد زائد  فری

 هیپس گ افی Embankment  اب یز

 احدوده Ruins   ا ر

 هیپس گ افی Ridge  ط ال اط

 تأسیساک زی  یایی Telephone Line  ط تلفن

 تأسیساک زی  یایی Telecabin  ط تلر با ین یا تلر سی یژ

 تأسیساک زی  یایی Water Line  ط ل لر آب

 تأسیساک زی  یایی Gas Line  ط ل لر گاز

 تأسیساک زی  یایی Oil Line  ط ل لر  فت

 ع ارض آ ی Gulf  لیج

 ع ارض آ ی Estuary   ر

 راه و راه آهن Street  یا ان

 هیپس گ افی Pile دپ 

 پ هش گیاهی Woods در رکارم

 هیپس گ افی Valley دره

 ع ارض آ ی Sea دریا

 ع ارض آ ی  Lake دریاچر

  ط -صیعت   ه            Tower دبل

 اخا  اک -صیعت   ه            Communication Tower دبل اخا  اتی

 هیپس گ افی  Cape دااغر
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 ااکا ی صیعت   ه  ر ت تیب ح وف الفب: لیست ع ارض ا ج د در اسرا دارد پایگاه داده 6-2جدول 

 اصلی کالس نام التين عارضه نام فارسی عارضه

   آورد  ار -صیعت   ه Rural District دهسران

 سازه Smoke Stack دودبش

 سازه Wall دی ار

 سازه Dike دی ار ساحلی

 ایسرگاه -صیعت   ه      Diesel Generator دیزل ژ  ات ر

 ایسرگاه -صیعت   ه      Shunt Reactor رابر ر 

 راه و راه آهن Asphalt Road Type 1 1راه آسفالرر درجر 

 راه و راه آهن Asphalt Road Type 2 2راه آسفالرر درجر 

 راه و راه آهن Asphalt Road Type 3 3راه آسفالرر درجر 

 راه و راه آهن Double Truck Railway دو  ظر راه آهن

 راه و راه آهن Single Truck Railway راه آهن یک  ظر

 راه و راه آهن Truck Road راه جیپ رو

 راه و راه آهن Gravel Road راه ه سر

 راه و راه آهن Path راه اال و

 پ هش گیاهی  Row of  Tree ردیف در ت

 آ یع ارض  River رود ا ر

 احدوده Village روسرا

 پ هش گیاهی Cultivation زراعت

 ع ارض آ ی Drainage زهکش

 ایسرگاه -صیعت   ه Substation Building سا رمان پست

 سا رمان  Single Building سا رمان ایف د

 سازه Dam سد

  ط -صیعت   ه            Cable Head س با ل

 ایسرگاه -صیعت   ه Disconnecting Switch سکسی   

 ایسرگاه -صیعت   ه Distribution Cell سل ل ت زیع

 سازه Silo سیل 

 پ هش گیاهی Rice Field هالیزار

 پ هش گیاهی Sandy Land هن زار

 پ هش گیاهی  Sandy Shore هن زار ساحلی

 احدوده City هق 

   آورد  ار -صیعت   ه  Urban District هق سران

   آورد  ار -صیعت   ه Industrial Estate صیعری هق ك

 احدوده Suburb And Borough هق ك و احلر

 پ هش گیاهی Salt Flat ه ره زار

 هیپس گ افی Rock صخ ه

 سا رمان Place of Worship عبادتگاه

 سازه Toll Gate ع ارضی
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 ااکا ی صیعت   ه  ر ت تیب ح وف الفب: لیست ع ارض ا ج د در اسرا دارد پایگاه داده 6-2جدول 

 اصلی کالس نام التين عارضه نام فارسی عارضه

 هیپس گ افی Cave غار

 احدوده Airport ف ودگاه

 اخا  اک -صیعت   ه   Optical Fiber فیب    رم

 ایسرگاه -صیعت   ه High Voltage Fuses فی ز فشار ، م

 احدوده Cemetery ،ب سران

 ع ارض آ ی Qanat ،یاک

 ع ارض آ ی Chanal با ال

 سا رمان Library برا خا ر

 ایسرگاه -صیعت   ه     Circuit Breaker بلید ،درک

 ایسرگاه -صیعت   ه Synchronous Compensator بمپا سات ر سیک ون

 احدوده Camping Area بمپییگ

 هیپس گ افی Mountain ب ه

   آورد  ار -صیعت   ه Country بش ر

  ط -صیعت   ه Node گ ه  

 هیپس گ افی Fault گسل 

 احدوده Customs گم ك

 ایسرگاه -صیعت   ه           Gantry گیر م

 هیپس گ افی Pit گ د  دارم

 ایسرگاه -صیعت   ه           Line Trap الین ت اپ

 اخا  اک -صیعت   ه Communication Link لییک اخا  اتی

 ع ارض آ ی Pond اا داب

 راه و راه آهن Metro ار و

 احدوده Industrial Complex اجرمع صیعری

 پ هش گیاهی Vegetation Area احدوده پ هش گیاهی

 احدوده Ownership Area تملکاحدوده 

 احدوده Preserved Area احدوده حفاظت هده

 احدوده Urban Utility Boundary احدوده  دااک هق م

 ایسرگاه -صیعت   ه Switchyard Area احدوده س ئیچ یارد

 Regional electric company اماحدوده ه بت   ه ایظنر

Boundary 
   آورد  ار -صیعت   ه

 Power Distribution Company احدوده ه بت ت زیع   ه 

Boundary 
   آورد  ار -صیعت   ه

 Power Distribution Management احدوده ادی یت ت زیع   ه

Boundary 
   آورد  ار -صیعت   ه

 Dispatching Center Operational احدوده عملیاتی ا بز دیسپاچییگ

Boundary 
   آورد  ار -صیعت   ه

 احدوده Scrap Yard احل جمع آورم اجیاط اسناطی

 احدوده Disposal Area احل جمع آورم ز الر

 احدوده Warehouse Area اح طر ا بار

 تأسیساک زی  یایی Water Reservoir اخزن آب
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 ااکا ی صیعت   ه  ر ت تیب ح وف الفب: لیست ع ارض ا ج د در اسرا دارد پایگاه داده 6-2جدول 

 اصلی کالس نام التين عارضه نام فارسی عارضه

 پ هش گیاهی  Range Land ا تع

 ع ارض آ ی Marsh ا داب

 احدوده International Boundary ا ز  ین المللی

 سا رمان Educational Center ا بز آا زهی

 Poultry And Livestock Raising ا بز پ ورش دام و طی ر

Center   
 سا رمان

 سا رمان Post, Telegraph and Tel. Office ا بز پستب تلگ اف و تلفن

 سا رمان  Medical Center ا بز دراا ی

  ناط بیر ل  Photo Center ا بز عکس

   آورد  ار -صیعت   ه Load Center ا بز ا  ف

 ع ارض آ ی Floodway اسیل

   آورد  ار -صیعت   ه Big Consumer ا  ف بییده  زرگ

   آورد  ار -صیعت   ه Foreign Consumer  ارجیا  ف بییده 

 احدوده Mine اعدن 

  ط -صیعت   ه           Cable Joint اف ل با ل

 سا رمان Tomb انب ه

 احدوده Cadastral Parcel الک

 هیپس گ افی Main Contour Line (1) (1ایحیی ایزان اصلی )

 هیپس گ افی Main Contour Line (2) (2ایحیی ایزان اصلی )

 هیپس گ افی Approximate Contour Line ایحیی ایزان تن یبی

 هیپس گ افی Index Contour Line ایحیی ایزان ها ص

 احدوده Administrative Area ایظنر ادارم

 احدوده Educational Area ایظنر آا زهی

 احدوده Historical Site  اسرا یایظنر 

 احدوده Commercial Area ایظنر تجارم

 احدوده Service Area ایظنر  دااتی

 احدوده Medical Area ایظنر دراا ی

 احدوده Religious Area ایظنر اوهبی

 احدوده Military Area ایظنر   اای

 احدوده Exhibition Area ایظنر  مایشگاه

 احدوده Sport Area ایظنر ورزهی

  ط -صیعت   ه             Manhole ایق ل 

 سازه Break Water ا ج هکن

 سا رمان Museum ا زه

 راه و راه آهن Square ایدان

 احدوده  International Boundary Monument ایلر ا زم

   آورد  ار -صیعت   ه Division  احیر

 پ هش گیاهی Palm Tree Area  خلسران
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 ااکا ی صیعت   ه  ر ت تیب ح وف الفب: لیست ع ارض ا ج د در اسرا دارد پایگاه داده 6-2جدول 

 اصلی کالس نام التين عارضه نام فارسی عارضه

  ط -صیعت   ه Span Special Points  ناط اقم اسپن

 هیپس گ افی Spot Height  نظر ارتفاعی

  ناط بیر ل Altimetric Control Point  نظر بیر ل ارتفاعی

  ناط بیر ل Planimetric Control Point  نظر بیر ل اسظحاتی

  ناط بیر ل Full Control Point  نظر بیر ل اسظحاتی و ارتفاعی

 ع ارض آ ی Stream With Trees  ق   ا در رکارم

 ع ارض آ ی Stream And Ditch  ق  و ج م

  ی وگاه -صیعت   ه Power Plant  ی وگاه

 ایسرگاه -صیعت   ه Conductive Between Equipment ایسرگاههادم  ین تجقیزاک 

 سا رمان Hotel هرل

 احدوده Production Unit واحد  ق ه   دارم

 احدوده Rock Unit واحد سیگی

 احدوده  Large  Industrial Establishment واحد صیعری 

  ی وگاه -صیعت   ه    Plant Unit Power واحد  ی وگاه  
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 خاص صنعت برق موجودیتهاي مکانی و غيرمکانی ليست -2-7
 پایگاه داده اکا یدر اسرا دارد  ا  صیعت   ه ا ج دیرقام اکا ی و غی اکا ی بلیر در این  خشب لیست 

 گ دد:ارائر ای 7-2جدول  ر ه ح  هماره صفحرصیعت   ه  ر ت تیب 

 

   ه  ر ت تیب هماره صفحر : لیست ا ج دیرقام اکا ی و غی اکا ی  ا  صیعت7-2جدول 

بالط  ردیف
 ف عی

  ع 
 ا ج دیت

هماره   ام ا ج دیرقام ا تبط  ام ا ج دیت
 صفحر

 بش ر اکا ی   آورد  ار 1
 

142 

 143 بش ر اطالعاک  ار بش ر غی اکا ی   آورد  ار 2

 143  احدوده عملیاتی ا بز دیسپاچییگ اکا ی   آورد  ار 3

 144 احدوده عملیاتی ا بز دیسپاچییگ اماحدوده ه بت   ه ایظنر اکا ی   آورد  ار 4

 145 اماحدوده ه بت   ه ایظنر اماطالعاک  ار ه بت   ه ایظنر غی اکا ی   آورد  ار 5

 146 امه بت   ه ایظنر احدوده اسران اکا ی   آورد  ار 6

 147 اسران اطالعاک  ار اسران غی اکا ی   آورد  ار 7

 147 امه بت   ه ایظنر اسرانب احدوده احدوده ه بت ت زیع   ه اکا ی  ار   آورد 8

 148   ه  ی وم احدوده ه بت ت زیع ت زیع   ه  ی وم اطالعاک  ار ه بت غی اکا ی   آورد  ار 9

 149   ه  ی وم احدوده ه بت ت زیع ت زیع   ه  ی وم احدوده ادی یت اکا ی   آورد  ار 10

  ی وم اطالعاک  ار ادی یت ت زیع غی اکا ی   آورد  ار 11

   ه

   ه  ی وم احدوده ادی یت ت زیع
150 

ه بت ت زیع  ی وم   هب  احدوده  احیر اکا ی   آورد  ار 12

 اسران
150 

 151  احیر اطالعاک  ار  احیر غی اکا ی   آورد  ار 13

 152  احیرب اسران ا بز ا  ف اکا ی   آورد  ار 14

 153 ا بز ا  ف اطالعاک  ار ا بز ا  ف غی اکا ی  ار  آورد  15

 153 ا بز ا  فب اسران هق سران اکا ی   آورد  ار 16

 154 هق سران اطالعاک  ار هق سران غی اکا ی   آورد  ار 17

 155 هق سران  خش اکا ی   آورد  ار 18

 156  خش اطالعاک  ار  خش غی اکا ی   آورد  ار 19

 156  خشب ا بز ا  ف دهسران اکا ی   آورد  ار 20

 157 دهسران اطالعاک  ار دهسران غی اکا ی   آورد  ار 21

 158 دهسران هق ك صیعری اکا ی   آورد  ار 22

 160 دهسران ا  ف بییده  زرگ اکا ی   آورد  ار 23

 162 دهسران ا  ف بییده  ارجی اکا ی   آورد  ار 24

هق ك صیعریب ا  ف بییده  زرگ  اطالعاک  ار ا  ف بییدگان غی  اکا ی   آورد  ار 25

 و ا  ف بییده  ارجی
163 

 179   ی وگاه اکا ی  ی وگاه 26

 181  ی وگاه اطالعاک ارغی   ی وگاه  غی  اکا ی  ی وگاه 27

 184  ی وگاه واحد  ی وگاه اکا ی  ی وگاه 28

 190 ادارتکر  گ ه اکا ی  ط 29
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  ع 
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 صفحر

 191 تکر ادارب دبلب سیم احافظ  اسی  ه اییتکر  اکا ی  ط 30

 194 تکر ادارب ایق ل تکر اسی  زاییی اکا ی  ط 31

گ هب تکر اسی  ه اییب تکر اسی   تکر ادار  اکا ی  ط 32

ب ااپدا س ارنا ل تکر ادارزایییب 

 ناط اقم اسپنب ،ظعر ادارب تکر ادار 

ه اییب تکر ادار زایییب تیپ 

 اداراخر اک هادیقام تکر 

196 

 200 گ ه بتکر ادار گ ه -تکر ادار غی  اکا ی  ط 33

 200 تکر ادار هام تکر ادارتیپ اخر اک هادم غی  اکا ی  ط 34

 202   تکر ادار   آاپدا س ارنا ل تکر ادار غی  اکا ی  ط 35

 202   تکر ادارآاپدا س ارنا ل ب  تکر ادار   آاپدا س ارنا ل تکر ادار -تکر ادار غی  اکا ی  ط 36

 203 تکر ادار   ،ظعر ادار غی  اکا ی  ط 37

 207 ب  ط ا رنال و ف ه ت زیع،ظعر ادار   ادار غی  اکا ی  ط 38

 208 ادارب ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع -ادار غی  اکا ی  ط 39

 209 ادار  ط ا رنال و ف ه ت زیع غی  اکا ی  ط 40

 211 تکر ادارب تیپ سیم رسا ا  تکر ادار ه ایی غی  اکا ی  ط 41

 213 سیم رسا ا تیپ سیم رسا ا غی  اکا ی  ط 42

تکر ادارب تیپ با لب اف ل با لب  تکر ادار زاییی غی  اکا ی  ط 43

 ح ضچر روغنب س با ل
216 

 218 تکر ادار زاییی تیپ با ل غی  اکا ی  ط 44

 ناط تکر اسی  ه اییب ی ه آالکب  دبل اکا ی  ط 45

 اقم تیپ دبلب ز جی ه ان ه
220 

 225 اسی  ه اییدبلب تکر  تکر ادار –دبل  غی  اکا ی  ط 46

 226 دبلب ز جی ه ان هب ی اه آالک  ناط اقم تیپ دبل  غی  اکا ی  ط 47

 227 دبل ز جی ه ان ه  غی  اکا ی  ط 48

 229 ان هز جی ه    ع ان ه  غی  اکا ی  ط 49

 230   ع ان ه تیپ ان ه  غی  اکا ی  ط 50

 232 ب  ناط اقم تیپ دبلدبل ی اه آالک  غی  اکا ی  ط 51

 233 ادارتکر   ناط اقم اسپن اکا ی  ط 52

 234 تکر اسی  ه اییب تیپ سیم احافظ سیم احافظ  غی  اکا ی  ط 53

 235 سیم احافظ تیپ سیم احافظ  غی  اکا ی  ط 54

ر ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیعب تکر ادا س با ل اکا ی  ط 55

 زاییی
237 

 239 تکر اسی  زاییی اف ل با ل اکا ی  ط 56

 241 تکر اسی  زاییی ح ضچر روغن اکا ی  ط 57

 242 تکر اسی  زاییی ایق ل اکا ی  ط 58

 244 دهسران ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع اکا ی ایسرگاه 59
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بالط  ردیف

 ف عی

  ع 

 ا ج دیت

هماره   ام ا ج دیرقام ا تبط  ام ا ج دیت

 صفحر

60      

 249 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع اطالعاک ارغی  ایسرگاه  غی  اکا ی ایسرگاه 61

 251 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع احدوده س ئیچ یارد اکا ی ایسرگاه 62

 252 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع سا رمان ایسرگاه اکا ی ایسرگاه 63

 254 ا رنال و ف ه ت زیعایسرگاه  تا ل ها و تأسیساک  ی و ی اکا ی ایسرگاه 64

 255 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع  ا ک  ات م غی  اکا ی ایسرگاه 65

 257 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع هارژر  ات م غی  اکا ی ایسرگاه 66

 259 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع ت ا س ،درک اکا ی ایسرگاه 67

بمباینب ت ا س  ت ا س ،درکب ت ا س تا ک غی  اکا ی ایسرگاه 68

 بمکیب رابر ر
261 

ت ا س ،درکب ت ا س بمباینب ت ا س    هییگ غی  اکا ی ایسرگاه 69

 بمکیب رابر ر
264 

 266 تا ک سیم پیچ غی  اکا ی ایسرگاه 70

 268 سیم پیچ  ااپدا س درصد غی  اکا ی ایسرگاه 71

 270 سیم پیچ  ظ فیت  اای غی  اکا ی ایسرگاه 72

 271 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع ت ا س ج یان اکا ی ایسرگاه 73

 273 ت ا س ج یان هسرر ت ا س ج یان غی  اکا ی ایسرگاه 74

هسرر ت ا س ج یانب هسرر ت ا س  تپ هسرر ت ا س ج یان غی  اکا ی ایسرگاه 75

 ولراژ ج یان
274 

 275 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع ت ا س ولراژ اکا ی ایسرگاه 76

 278 ت ا س ولراژ هسرر ت ا س ولراژ غی  اکا ی ایسرگاه 77

 279 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع ج یان -ت ا س ولراژ اکا ی ایسرگاه 78

 283 ت ا س ولراژ ج یان هسرر ت ا س ولراژ ج یان غی  اکا ی ایسرگاه 79

 285 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع ت ا س زاین اکا ی ایسرگاه 80

 288 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع ت ا س بمکی اکا ی ایسرگاه 81

 291 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع ت ا س بمباین اکا ی ایسرگاه 82

 295 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع  رابر ر اکا ی ایسرگاه 83

ت ا س ،درکب ت ا س بمباینب ت ا س  تپ چیج   غی  اکا ی ایسرگاه 84

 بمکیب رابر ر
297 

 300 تپ چیج   تپ  غی  اکا ی ایسرگاه 85

 301 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع بلید ،درک اکا ی ایسرگاه 86

 305 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع سکسی    اکا ی ایسرگاه 87

 308 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع فی ز فشار ، م اکا ی ایسرگاه 88

 309 و ف ه ت زیع ایسرگاه ا رنال   ،گی  اکا ی ایسرگاه 89

 311 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع الین ت اپ اکا ی ایسرگاه 90

 313 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع  اسبار اکا ی ایسرگاه 91

 315 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع  ا ک  ازن ا ازم اکا ی ایسرگاه 92
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هماره   ام ا ج دیرقام ا تبط  ام ا ج دیت

 صفحر

 317 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع دیزل ژ  ات ر اکا ی ایسرگاه 93

 319 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع بمپا سات ر سیک ون اکا ی ایسرگاه 94

 320 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع سل ل ت زیع  اکا ی ایسرگاه 95

 311 سل ل ت زیع فیدر ت زیع غی  اکا ی ایسرگاه 96

 322 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع گیر م  ط اکا ی ایسرگاه 97

 323 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع هادم  ین تجقیزاک ایسرگاه اکا ی ایسرگاه 98

 324 اطالعاک تکمیلی تجقیزاک  ی-فیدر غی  اکا ی ایسرگاه 99

 325  ی -فیدر  ی-اطالعاک  ار فیدر غی  اکا ی ایسرگاه 100

 یب ت ا س ،درکب ت ا س –فیدر  اطالعاک تکمیلی تجقیزاک غی  اکا ی ایسرگاه 101

ولراژب ت ا س بمکیب ج یانب ت ا س 

ت ا س بمباینب ت ا س زاینب بلید 

 ،درکب رابر رب سکسی   ب  اسبارب فی ز

فشار ، مب دیزل ژ  ات رب   ،گی ب 

بمپا سات ر سیک ونب الین ت اپب  ا ک 

 ازن ا ازمب گا ر مب سل ل ت زیعب 

 هادم  ین تجقیزاک

328 

 331 تجقیزاک اطالعاک تکمیلی روغن تجقیزاک غی  اکا ی ایسرگاه 102

 334 ایسرگاه ا رنال و ف ه ت زیع ایسرگاه اخا  اتی و اسکادا اکا ی اخا  اک 103

 336 ایسرگاه اخا  اتی و اسکادا دبل اخا  اتی اکا ی اخا  اک 104

 338 ایسرگاه اخا  اتی و اسکادا  ی تی اط اکا ی اخا  اک 105

 339   ایسرگاه تک ار بییده اکا ی اخا  اک 106

 340 ایسرگاه تک ار بییده تک ار بییده اایک ووی  غی  اکا ی اخا  اک 107

 341 ایسرگاه تک ار بییده سیمتک ار بییده  ی غی  اکا ی اخا  اک 108

دبل اخا  اتیب  ی تی اطب طیف  آ رن غی  اکا ی اخا  اک 109

-گسر دهب وای لس لنب ارتباط ااه اره

 امب  ی سیمب ااب ووی 

343 

 345   لییک اخا  اتی اکا ی اخا  اک 110

لییک  -ایسرگاه اخا  اتی و اسکادا غی  اکا ی اخا  اک  111

 اخا  اتی

ایسرگاه اخا  اتی و اسکاداب لییک 

 اخا  اتی
346 

 347  سر  اخا  اتی پایا ر راه دور غی  اکا ی اخا  اک 112

 348 لییک اخا  اتیب پایا ر راه دور پایا ر راه دور -لییک اخا  اتی غی  اکا ی اخا  اک  113

 349 لییک اخا  اتی فیب    رم اکا ی اخا  اک 114

 351 فیب    رم تجقیزاک ابری  فیب   رم اکا ی اخا  اک 115

 353 فیب    رم تن یت بییده   رم اکا ی اخا  اک 116

 354 فیب    رم ج ییت  ابس اکا ی اخا  اک 117

 355 فیب    رم تجقیزاک پسی  فیب    رم غی  اکا ی اخا  اک 118

 357 فیب    رم تار فیب    رم غی  اکا ی اخا  اک 119
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 ف عی

  ع 

 ا ج دیت

هماره   ام ا ج دیرقام ا تبط  ام ا ج دیت

 صفحر

 358  سر  اخا  اتی پی ال سی غی  اکا ی اخا  اک 120

 361 فیب    رم و پی ال سی سیسرم حفاظت از راه دور غی  اکا ی اخا  اک 121

 363 ال سیالین ت اپب پی  ال ام ی  غی  اکا ی اخا  اک 122

 364  سر  اخا  اتی زوج سیم اخا  اتی غی  اکا ی اخا  اک 123

 365  سر  اخا  اتی با ال اسریجارم   غی  اکا ی اخا  اک 124

 366  سر  اخا  اتیب آ رن وای لس لن غی  اکا ی اخا  اک 125

 367  سر  اخا  اتیب آ رن امارتباط ااه اره غی  اکا ی اخا  اک 126

 سر  اخا  اتیب ایسرگاه تک اربییدهب   ی سیم غی  اکا ی اخا  اک 127

 آ رن
368 

 سر  اخا  اتیب ایسرگاه تک اربییدهب  ااب ووی   غی  اکا ی اخا  اک 128

 اابسب آ رن
370 

 371  سر  اخا  اتیب آ رن طیف گسر ده غی  اکا ی اخا  اک 129

 372 ایسرگاه اخا  اتی و اسکادا تجقیزاک هبکر بااپی ت م غی  اکا ی اخا  اک 130

 373 ایسرگاه اخا  اتی و اسکادا ضبط اکالماک غی  اکا ی اخا  اک 131

 374 ایسرگاه اخا  اتی و اسکادا ا بز تلفن غی  اکا ی اخا  اک 132

ایسرگاه اخا  اتی و  -ا بز تلفن غی  اکا ی اخا  اک  133

 اسکادا

ا بز تلفنب ایسرگاه اخا  اتی و 

 اسکادا
375 

 ب ایسرگاه اخا  اتی و اسکاداب اایک ووی اابس غی  اکا ی اخا  اک 134

 تجقیزاک ابری  فیب    رم
376 

ب ا بز تلفنب BTSلییک اخا  اتیب  با ال غی  اکا ی اخا  اک 135

 ضبط اکالماک
377 
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 استاندارد طراحی برگه -2-8

ظا ق  ا جداول ا ا ت جر  ر ا،الم اطالعاتی اکا ی و ت صیفی ا ج د  پایگاه داده اکا ی  گ اشخ اک اسرا دارد 

ع ارض اکا ی در  م  ر   گ اشخ اک  8-2ط احی گ دید. در جدول هماره  10-2و  9-2ب 8-2 هماره

 ارائر گ دیده است.  صیعت   ه اسرا دارد پایگاه اطالعاک 

 

 هصیعت    داده اکا ی پایگاهاسرا دارد ع ارض در   گ اشخ اک  :  م  ر8-2جدول  

 3    :الیهنام  1    نام عارضه )فارسی( : 

 4       :کالس  2       :نام عارضه )التين(

 5 تعریف عارضه

 1:2.000         1:25.000                      1:250.000             6مقياس نمایش:              

            7مقياس:       در وضعيت نمایش

 مشخصات اقالم توصيفی عارضه:

 12واحد    11دامنه  10نوع  9  نام فيلد 8عنوان       ردیف

      

      

13   توضيحات:    

 

 : اهدیا ر ص رک ذیل  7-2جدول هماره  مهااشخ ره  یک از 

  اهد.صیعت   ه ای پایگاه داده اکا یدر اسرا دارد :  یا گ   ام فارسی عارضر 1اکان هماره  

  اهد.صیعت   ه ای پایگاه داده اکا یعارضر در اسرا دارد  ا گلیسی  ام:  یا گ  2اکان هماره  

  است صیعت   ه پایگاه داده اکا یالیر اطالعاتی عارضر ا   طر در  :  یا گ   ام3اکان هماره.  

  اهدیاب بر عارضر  ر آن تعلق دارداسرا دارد بالط اصلی :  یا گ  4اکان هماره . 

  استعت   ه صی پایگاه داده اکا ی در تع یف عارضر:  یا گ  5اکان هماره. 

  ر ایرخبب هاال س مهااطیان. استا رد     مایش ه  عارضر  مهااطیان:  یا گ  6اکان هماره

  اهید.ای 1:2.000و  000ب1:25ب 1:250.000انیاط  

  ش ه  . وضعیت  مایاستا رد     مهااطیان:  یا گ  وضعیت  مایش عارضر اکا ی در 7اکان هماره

دسر  اهد بر  سرر  ر هیای  ع عارضر از     هکل هیدسی  ا رد     یا گ  مهااطیانعارضر در 

 تعیین گ دیده است. سظحی یا امب  ظی نظرعارضر یکی از اهکال 

  صیفی  ر  ام فیلدهام اطالعاتی ا   ط  ر عارضر در جدول اطالعاک ت اکان : در این 8اکان هماره

 .گ ددیا،ید  فارسی

  یسی؛ این ام اطالعاتی در جدول اطالعاک ت صیفی ا   ط  ر عارضر  ر ا گل ام فیلده :9اکان هماره

 . دیگیاا رد اسرفاده ، ار صیعت   ه  پایگاه داده اکا ی ام   ام ایجاد فیلد اطالعاتی در 
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  د صحیحب عد   ع فیلدهام اطالعاک ت صیفی از لحاظ احر م )عدداکان : در این 10اکان هماره

 .گ د دیا ،ید بارابر ( اعشارم و

  ب، ار گی  د ت ا یدیالیست داایر انادی م بر در فیلدهام اطالعاتی اکان : در این 11اکان هماره 

 . گ ددیا،ید 

  عاتی واحد فیزیکی بر  ا آن انادی  ذ ی ه هده در فیلدهام اطالاکان : در این 12اکان هماره

 گ دد.ب ذب  ایه  دیا گی ما دازه

  ه دیا یان  پایگاه داده اکا یعارضر در  در     ت ضیحاک عم ای اکان : در این 13اکان هماره. 

   ه  صیعتاسرا دارد پایگاه اطالعاک در غی اکا ی  مهاتی ج دا م  ر   گ اشخ اک  9-2در جدول هماره 

 : اهدیا ر ص رک ذیل  9-2جدول هماره  مهااشخ ره  یک از . ارائر گ دیده است

 

 صیعت   ه پایگاه داده اکا یاسرا دارد ا ج دیرقام غی اکا ی در    گ اشخ اک :  م  ر9-2جدول 

 3    :جدولنام  1    )فارسی( :  موجودیت غيرمکانینام 

 4       :کالس  2       :)التين( موجودیت غيرمکانینام 

 5موجویت غيرمکانی : تعریف 

         6:      عارضه یا موجودیت غير مکانی مربوطه 

 :موجودیت غير مکانیمشخصات اقالم توصيفی 

 11واحد    10دامنه  9نوع  8  نام فيلد 7عنوان       ردیف

      

      

12   توضيحات:    

 

  اهد.ایدر اسرا دارد  ا ج دیت غی اکا ی:  یا گ   ام فارسی 1اکان هماره  

  اهد.ایدر اسرا دارد  ا ج دیت غی اکا ی ا گلیسی  ام:  یا گ  2اکان هماره  

  استصیعت   ه  پایگاه داده اکا یدر  جدول ا ج دیت غی اکا ی :  یا گ   ام3اکان هماره. 

  اهدیاب  ر آن تعلق دارد ا ج دیت غی اکا یبر  اسرا داردبالط اصلی :  یا گ  4اکان هماره . 

  استصیعت   ه  پایگاه داده اکا ی در ا ج دیت غی اکا یتع یف :  یا گ  5اکان هماره. 

  ستا   ط  ر ه  ا ج دیت غی اکا ی اعارضر یا ا ج دیت غی  اکا ی :  یا گ  6اکان هماره.  

  اطالعاک  در جدولا ج دیت غی  اکا ی  ام فیلدهام اطالعاتی ا   ط  ر : در این اکان 7اکان هماره

 .گ ددیا،ید  فی  ر فارسیت صی

  ر کا ی ا ج دیت غی  ا ام فیلدهام اطالعاتی در جدول اطالعاک ت صیفی ا   ط  ر  :8اکان هماره 

اده ، ار ا رد اسرفصیعت   ه  پایگاه داده اکا یا گلیسی؛ این  ام   ام ایجاد فیلد اطالعاتی در 

 . دیگیا
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 انشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسید                                                                1396پایيز                   شرکت توانير                                                        

  صحیحب عدد  ک ت صیفی از لحاظ احر م )عدد  ع فیلدهام اطالعا: در این اکان 9اکان هماره

 .گ د دیا،ید  بارابر ( اعشارم و

  ب، ار گی  د ت ا یدیالیست داایر انادی م بر در فیلدهام اطالعاتی : در این اکان 10اکان هماره 

 . گ ددیا،ید 

  واحد فیزیکی بر  ا آن انادی  ذ ی ه هده در فیلدهام اطالعاتی : در این اکان 11اکان هماره

 گ دد.ب ذب  ایه  دیا گی ما دازه

  ه د یان ای پایگاه داده اکا یعارضر در  در     ت ضیحاک عم ای : در این اکان 12اکان هماره. 

 ی اکا یغ مهاتیا ج دهمچیین اشخ اک  م  ر   گ ا   ط  ر تع یف ا،الم ت صیفی ایرسب  ر ع ارض و 

 . ارائر گ دیده است 10-2جدول  در

 

 مربوط به تعریف اقالم توصيفیبرگ  : نمونه10-2جدول 

 3    :الیهنام  1    نام عارضه )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصيفی عارضه: 

 4تعریف و دامنه   3عنوان   ردیف

   

   

5   توضيحات:    

 

  اهد.ایدر اسرا دارد یا ا ج دیت غی  اکا ی :  یا گ   ام فارسی عارضر 1اکان هماره  

  پایگاه داده اکا یا   طر در یا ا ج دیت غی  اکا ی عارضر الیر اطالعاتی   یا گ   ام: 2اکان هماره 

 .استصیعت   ه 

  در جدول  دیت غی  اکا ی یا ا جعارضر  ام فیلدهام اطالعاتی ا   ط  ر  اکان: در این 3اکان هماره

 .گ ددیا،ید  اطالعاک ت صیفی  ر فارسی

  تع یف ا،الم ت صیفی و  یز داایر و احدوده این ا،الم در این سر ن ارائر هده است. :4اکان هماره 

  دبییدهیت لا،الم ت صیفی اا ید واحد       ت ضیحاک عم ای دراکان : در این 5اکان هماره 

 گ دد. یان ای هاآن
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 جداول استاندارد  -3
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برگ استاندارد عوارض  -3-1

 پایه 
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برگ استاندارد عوارض  -3-1-1

 کالس پوشش گیاهی –پایه 
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 Orchard: اليهنام  باغنام عارضه )فارسی( : 

 پوشش گياهي کالس: Orchard نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 آن قسمت از اراضي كشاورزي كه زير كشت نباتات دائمي مثمر قرار دارد.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي سطحي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 

 Bu_C_ Are: اليهنام  بوته زارنام عارضه )فارسی( : 

 پوشش گياهي کالس: Bush Covered Area نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 باشد.منطقه اي پوشيده از بوته و علفهاي هرز با تراكم باال كه براي كشاورزي مناسب نمي

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Grove: اليهنام   بيشه نام عارضه )فارسی( :

 پوشش گياهي کالس: Grove نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 اراضي مشجري كه عمدتاً از درختچه و بوته خودرو پوشيده شده باشد.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 

 Vineyard: اليهنام  تاكستاننام عارضه )فارسی( : 

 پوشش گياهي کالس: Vineyard نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

  تعریف عارضه:

 آن قسمت از اراضي كشاورزي كه زير كشت درخت انگور قرار دارد.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Sand_Dunes: اليهنام  تپه هاي شنينام عارضه )فارسی( : 

 عوارض آبي کالس: Sand Dunes نام عارضه )التین( :

 عارضهتعریف 

  تعریف عارضه:

 تپه هاي كوچك شني كه در اثر وزش باد ايجاد شده باشند.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي سطحي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع فیلدنام  عنوان ردیف

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
 

 

 

 Sng_Tree: اليهنام   تك درخت نام عارضه )فارسی( :

 پوشش گياهي کالس: Single Tree نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 باشد.شاخص مورد اهميت ميدرختي كه از ديگر درختان دور افتاده است و در مناطق باز به عنوان يك عارضه 

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  اينقطه  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Forest: اليهنام  جنگلنام عارضه )فارسی( : 

 پوشش گياهي کالس: Forest نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 منطقه اي پوشيده از درخت معموالً با وسعت و تراكم باال به صورت طبيعي و يا مصنوعي .

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي سطحي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Creat_Metd String 3-1 نحوه ايجاد 2

      

      

 توضیحات: 
 باشد. نامعلوم، طبيعي و مصنوعيتواند  است كه مي نحوه ايجاد جنگل* منظور 

 مصنوعي -3طبيعي  -2نامعلوم  -1دامنه: 

 

 

 Tea _Plnt: اليهنام  چايكارينام عارضه )فارسی( : 

 پوشش گياهي کالس:  Tea Plantation نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 قطعه زميني كه براي كشت بوته هاي چاي در نظر گرفته شده است.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Grass: اليهنام  چمننام عارضه )فارسی( : 

 پوشش گياهي کالس:  Grass نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 زميني كه در آن چمن روئيده يا كاشته شده باشد.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 

  Woods :اليهنام  درختكارينام عارضه )فارسی( : 

 پوشش گياهي: کالس Woods نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 منطقه اي است پوشيده شده از درختان با وسعت و تراكم كم كه معموالً به صورت مصنوعي بوجود آمده است.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Row_Tree: اليهنام  رديف درختنام عارضه )فارسی( : 

 : پوشش گياهيکالس Row of Trees نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 قرار گرفته اند. رديفي از درختان كه به صورت متوالي در كنار يكديگر

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 

 Cultvatn: اليهنام  زراعتنام عارضه )فارسی( : 

 : پوشش گياهيکالس Cultivation نام عارضه )التین( :

 عارضهتعریف 

 قطعه زميني كه براي كشت محصوالت كشاورزي به غير از چاي و برنج در نظر گرفته شده است.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي سطحي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - Cu_Kind String 3-1 نوع كشت 1

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
 ديم -3 آبي -2نامعلوم  -1دامنه: 
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 Rice_Fld: اليهنام  شاليزارنام عارضه )فارسی( : 

 پوشش گياهي کالس: Rice Field نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 قطعه زميني كه براي كشت برنج در نظر گرفته شده است.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 Sand_Lnd: اليهنام  شن زارنام عارضه )فارسی( : 

 پوشش گياهي کالس: Sandy Land نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 سطحي از زمين كه توسط شن پوشيده شده باشد.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي سطحي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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  Sand_Shr :اليهنام  شن زار ساحلينام عارضه )فارسی( : 

 پوشش گياهيکالس:  Sandy Shore نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

اي از آب يا رودخانه كه توسط شن پوشيده شده باشد و فاصله بين آب و خشكي را سطحي از زمين در مجاورت پهنه

 تشكيل مي دهد.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 Salt_Flt: اليهنام  شوره زارنام عارضه )فارسی( : 

 : پوشش گياهيکالس Salt Flat نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 منطقه اي پوشيده از امالح نمك كه بر اثر تبخير آب ايجاد شده است.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Veg_Area: اليهنام  پوشش گياهي محدودهنام عارضه )فارسی( : 

 پوشش گياهي :کالس Vegetation Area نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

به صورت مصنوعي بوجود ممكن است به صورت طبيعي يا  كهيك نوع پوشش گياهي اي است پوشيده شده از  منطقه

زار، صيفي كاري، تاكستان، نخلستان، تواند  باغ، درختكاري، زراعت، چمن، بيشهنوع پوشش گياهي مي آمده است.

 شاليزار، چايكاري، بوته زار، جنگل و مرتع باشد.

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 سطحي   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - Type String 14-1 نوع 1

 - - Comments String توضيحات 2

      

      

 توضیحات: 

شاليزار  -9نخلستان  -8تاكستان  -7صيفي كاري  -6زار بيشه -5چمن  -4زراعت  -3درختكاري  -2باغ  -1دامنه: 

 ساير موارد -14مرتع  -13جنگل  -12بوته زار  -11چايكاري  -10

 

 

  Rang_Lnd :اليهنام  مرتعنام عارضه )فارسی( : 

 گياهي پوشش :کالس Range Land نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

سال داراي پوشش نباتي علوفه اي خودرو باشد و در  ازاعم از كوه، دامنه و يا زمين مسطح كه حداقل مدتي  زميني

 به صورت پراكنده است. خودروبعضي موارد داراي درختان جنگلي 

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

 توضیحات: 
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  Pa_Tr_Ar :اليهنام  نخلستاننام عارضه )فارسی( : 

 پوشش گياهي :کالس Palm Tree Area نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 از اراضي كشاورزي كه در آن درختان نخل كاشته شده باشد.آن قسمت 

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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برگ استاندارد عوارض  -3-1-2

 کالس عوارض آبی –پایه 
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 Pool: اليهنام  نام عارضه )فارسي( : استخر

 كالس: عوارض آبي Poolنام عارضه )التين( : 

 تعريف عارضه

 تعريف عارضه: 

 ايجاد شده باشد. سازه اي كه براي نگهداري آب به منظورهاي خاص از قبيل شنا و پرورش ماهي

 1:2.000    1:25.000     1:250.000  مقياس نمايش:                         

  سطحي -نقطه اي   درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فيلد عنوان رديف

 - Pool_Use String 7-1 كاربري استخر * 1

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري ** 2

      

      

 توضيحات: 

 ساير موارد-7نامعلوم -6آبياري – 5تصفيه فاضالب -4تصفيه آب -3پرورش ماهي  -2شنا -1* دامنه: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه: ** 

 

 

 

 Water_ Co: اليهنام  آبريز  نام عارضه )فارسي( :

 كالس: عوارض آبي Water Courseنام عارضه )التين( : 

 تعريف عارضه

عارضه اي است طبيعي كه به صورت شياري و از برخورد دو برآمدگي در سطح زمين امتداد يافته و محل عبور و 

باشد ويكي از مشخصه هاي مهم نمايش شكل توپوگرافي هدايت آبهاي سطحي بوده و جريان آب در آن دائمي نمي

 زمين است.

 1:2.000   1:25.000     1:250.000  مقياس نمايش:                       

  خطي  درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فيلد عنوان رديف

      

      

      

      

 توضيحات: 
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 Water_Fl: اليهنام  نام عارضه )فارسي( : آبشار

 كالس: عوارض آبي Water Fallنام عارضه )التين( : 

 تعريف عارضه

 گردد.عارضه اي در امتداد رودخانه و يا نهر كه به دليل اختالف ارتفاع ناگهاني سبب ريزش آب با شدت مي

 1:2.000    1:25.000    1:250.000  مقياس نمايش:                         

  خطي  درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فيلد عنوان رديف

 - - Name String نام 1

 متر - Height Single ارتفاع * 2

 - Permanence String 3-1 وضعيت تداوم ** 3

      

      

 توضيحات: 

 * منظور اختالف ارتفاع باالترين نقطه تا پايين ترين نقطه آبشار است.

 نامعلوم  -3فصلي  -2دايمي   -1** دامنه : 

 

 

  Swamp :اليهنام  نام عارضه )فارسي( : باتالق

 كالس: عوارض آبي Swampنام عارضه )التين( : 

 عارضهتعريف 

زمين پستي كه از رطوبت اشباع شده و به صورت دائم يا موقت از آب پوشيده باشد و رستنيهايي از نوع بوته و درختچه 

 در آن وجود دارد.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقياس نمايش:                         

  سطحي سطحي درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فيلد عنوان رديف

 - - Name String نام 1

      

      

      

 توضيحات: 
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 Lagoon: اليهنام  نام عارضه )فارسي( : تاالب

 كالس: عوارض آبي Lagoonنام عارضه )التين( : 

 تعريف عارضه

 تعريف عارضه: 

 ساحلي از دريا يا درياچه جدا شده اند.پهنه هايي از آب با وسعتهاي متفاوت كه بر اثر ماسه هاي 

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقياس نمايش:                         

  سطحي  درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فيلد عنوان رديف

 - - Name String نام 1

 - Flavor String 3-1 طعم آب * 2

      

      

 توضيحات: 

 شيرين -3شور  -2نامعلوم  -1 * دامنه:

 

 

 Water_Wl: اليهنام  نام عارضه )فارسي( : چاه آب

 كالس: عوارض آبي  Water Well نام عارضه )التين( :

 تعريف عارضه

 حفره اي مصنوعي و استوانه اي شكل در سطح زمين كه به منظور استخراج آبهاي زيرزميني ايجاد شده است.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقياس نمايش:                         

  اينقطه  درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فيلد عنوان رديف

 - WW_Kind String 3-1 نوع چاه * 1

 - Condition String 3-1 وضعيت بهره برداري ** 2

 اعتسمگاوات  - Power_Cons Single ميزان مصرف برق در سال 3

      

      

      

 توضيحات: 

 نيمه عميق -3عميق -2نامعلوم -1دامنه: *

 باير -3داير  -2نامعلوم  -1** دامنه:  
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 Spring: اليهنام  نام عارضه )فارسي( : چشمه

 كالس: عوارض آبي Springنام عارضه )التين( : 

 تعريف عارضه

 . محل خروج طبيعي آب از زيرزمين

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقياس نمايش:                         

  اينقطه  درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فيلد عنوان رديف

 - - Name String نام 1

 - Apprx_Temp String 3-1 دماي نسبي *  2

      

      

      

 توضيحات: 

 سرد-3گرم -2نامعلوم -1* دامنه: 

 

 

 

 Gulf: اليهنام  نام عارضه )فارسي( : خليج

 عوارض آبي: كالس Gulfنام عارضه )التين( : 

 تعريف عارضه

 باشد.آب كه در اثر نفوذ آب به داخل خشكي بوجود آمده و از سه سمت توسط خشكي محصور ميپهنه بزرگي از 

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقياس نمايش:                         

  سطحي  درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فيلد عنوان رديف

 - - Name String نام 1

      

      

      

      

      

 توضيحات: 
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  Estuary :اليهنام  نام عارضه )فارسي( : خور

 عوارض آبي: كالس Estuaryنام عارضه )التين( : 

 تعريف عارضه

 خليج كوچك دهانه رود و ابتداي ورود آن به دريا.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقياس نمايش:                         

  سطحي  درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فيلد عنوان رديف

 - - Name String نام 1

      

      

      

      

      

      

 توضيحات: 

 

 Sea: اليهنام  نام عارضه )فارسي( : دريا

 عوارض آبي: كالس Seaنام عارضه )التين( : 

 تعريف عارضه

 باشد.پهنه بزرگي از آب در داخل خشكي كه به آبهاي آزاد متصل مي

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقياس نمايش:                         

  سطحي سطحي درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فيلد عنوان رديف

 - - Name String نام 1

      

      

      

      

      

 توضيحات: 
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 Lake: اليهنام  نام عارضه )فارسي( : درياچه

 عوارض آبي: كالس Lakeنام عارضه )التين( : 

 تعريف عارضه

 پهنه بزرگي از آب در داخل خشكي كه به آبهاي آزاد راه ندارد.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقياس نمايش:                         

  سطحي سطحي درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فيلد عنوان رديف

 - - Name String نام 1

 - Flavor String 3-1 *طعم آب 2

 - Creation String 3-1 **نحوه ايجاد 3

 - Permanence String 3-1 ***وضعيت تداوم 4

 توضيحات: 

 شيرين -3 شور -2 نامعلوم -1* دامنه: 

 مصنوعي -3طبيعي  -2نامعلوم  -1** دامنه: 

 نامعلوم -3فصلي  -2دائمي  -1***دامنه: 

 

 

  River :اليهنام  نام عارضه )فارسي( : رودخانه

 كالس: عوارض آبي  River نام عارضه )التين( :

 تعريف عارضه

باشد. جريان آب رودخانه ممكن به صورت دائمي يا فصلي مي آبهاي جاري در سطح زمين كه داراي مسيري طوالني و

 باشد يا در فصول مختلف، كم يا زياد يا خشك شود.است دائمي

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقياس نمايش:                         

 سطحي خطي -سطحي  خطي درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فيلد عنوان رديف

 - - Name String نام 1

 - Permanence String 3-1 *وضعيت تداوم 2

      

 توضيحات: 

 نامعلوم -3فصلي  -2دائمي  -1*دامنه: 
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 Drainage: اليهنام  نام عارضه )فارسي( : زهكش

 كالس: عوارض آبي Drainageنام عارضه )التين( : 

 تعريف عارضه

باشد، به بيرون از شياري مصنوعي در درون زمين كه به منظور هدايت آب در مناطقي كه سطح آب زيرزميني باال مي

 منطقه ايجاد مي گردد.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقياس نمايش:                         

  خطي  درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فيلد عنوان رديف

 - Operat_Con String 3-1 *وضعيت كاربري 1

      

      

      

      

 توضيحات: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه: *

 

 

 Qanat: اليهنام  قناتنام عارضه )فارسي( : 

 عوارض آبي: كالس Qanatنام عارضه )التين( : 

 تعريف عارضه

آب زيرزميني كوهپايه ها را به داخل دشتها روان  واست كه به كمك چاههاي متعددي در زيرزمين حفر شده  مجرايي

 .برساندكرده و به مصرف كشاورزي و غيره 

 1:2.000      1:25.000     1:250.000  مقياس نمايش:                         

  خطي خطي درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فيلد عنوان رديف

 - - Name String نام 1

 - Condition String 3-1 * بهره برداري وضعيت 2

      

 توضيحات: 

 باير -3داير  -2نامعلوم -1* دامنه: 
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  Chanal :اليهنام  كانالنام عارضه )فارسي( : 

 آبي عوارض: كالس Chanalنام عارضه )التين( : 

 تعريف عارضه

شود. ديواره و كف كانال اغلب از بتن يا استفاده مي ديگراي مصنوعي كه براي آبرساني از نقطه اي به نقطه  عارضه

 است. شدهمصالح مقاوم ديگر ساخته 

 1:2.000      1:25.000     1:250.000  مقياس نمايش:                         

  خطي خطي درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فيلد عنوان رديف

 - - Name String نام 1

 متر - Width Single عرض 2

 - Fluid_Type String 3-1 * ماده حمل شونده نوع 3

 - Materials String 4-1 ** مصالح يا مواد جنس 4

 - Operat_Cond String 3-1 كاربري *** وضعيت 5

 توضيحات: 

           فاضالب -3 آب -2 نامعلوم -1* دامنه: 

 سنگ -4 خاك -3 بتن -2نامعلوم  -1** دامنه: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1*** دامنه: 

 

 Pond: اليهنام  نام عارضه )فارسي( : مانداب

 آبي عوارض: كالس Pondنام عارضه )التين( : 

 تعريف عارضه

 منشأ مصنوعي باشد.باشد و ممكن است داراي آب راكدي كه از درياچه كوچكتر مي

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقياس نمايش:                         

  سطحي  درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فيلد عنوان رديف

 - - Name String نام 1

 - Creat_Metd String 3-1 * نحوه ايجاد 2

 - Permanence String 3-1 ** وضعيت تداوم 3

 توضيحات: 

 مصنوعي -3طبيعي  -2نامعلوم  -1* دامنه: 

 نامعلوم -3فصلي  -2دائمي -1** دامنه: 
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 Marsh :اليهنام  مردابنام عارضه )فارسي( : 

 آبي عوارض: كالس Marshنام عارضه )التين( : 

 تعريف عارضه

از آب پوشيده شده باشد و داراي پوشش گياهي از نوع  موقتپستي كه از رطوبت اشباع شده و به صورت دائم يا  زمين

 .استبوته اي بوده و فاقد درخت 

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقياس نمايش:                         

  سطحي سطحي درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فيلد عنوان رديف

 - - Name String نام 1

      

      

      

 توضيحات: 

 

 

 

 Floodway : اليهنام  مسيلنام عارضه )فارسي( : 

 آبي عوارض: كالس  Floodway نام عارضه )التين( :

 تعريف عارضه

باقي  سيالبشدن سيل در محل عبور  جاريو با   بارندگيدر واقع بستري از شن و ماسه هستند كه در فصول  مسيلها

 مي مانند.

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقياس نمايش:                         

  سطحي -خطي   درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع فيلدنام  عنوان رديف

 - - Name String نام 1

      

      

      

      

 توضيحات: 
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 Stre_Tre :اليهنام  نام عارضه )فارسي( : نهر با درختكاري

 عوارض آبي: كالس Stream With Treesنام عارضه )التين( : 

 تعريف عارضه

 درخت وجود دارد.نهر يا جويي كه در يك طرف و يا دو طرف آن رديف 

 1:2.000       1:25.000      1:250.000  مقياس نمايش:                         

  خطي  درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فيلد عنوان رديف

 - - Name String نام 1

 - Creat_Metd String 3-1 *نحوه ايجاد 2

      

      

      

 توضيحات: 

 مصنوعي -3طبيعي  -2نامعلوم  -1* دامنه: 

 

 

 Stre_Dtc: اليهنام  نام عارضه )فارسي( : نهر و جوي

 عوارض آبي: كالس Stream And Ditchنام عارضه )التين( : 

 عارضهتعريف 

عارضه اي است طبيعي يا مصنوعي كه براي آبرساني، انتقال آب و يا جمع آوري آبهاي سطحي ايجاد گرديده يا به 

 صورت طبيعي جريان پيدا كرده باشد.

 1:2.000       1:25.000      1:250.000  مقياس نمايش:                         

  خطي  درمقياس:                وضعيت نمايش

 مشخصات اقالم توصيفي عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فيلد عنوان رديف

 - - Name String نام 1

 - Creation String 3-1 نحوه ايجاد * 2

      

      

      

 توضيحات: 

 مصنوعي -3طبيعي  -2نامعلوم  -1* دامنه: 
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برگ استاندارد عوارض  -3-1-3

راه و راه کالس عوارض  –پایه 

 آهن
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 Freeway: اليهنام  آزادراهنام عارضه )فارسی( : 

 راه و راه آهن کالس:  Freeway نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 مسير عبور و مرور وسائط نقليه موتوري كه داراي مشخصات هندسي راه و روسازي بوده و داراي خصوصيات زير باشد:

 باشد تقاطع هم سطح ندارد و داراي روسازي آسفالت مي 

  داشته باشد  متري در طرفين 2متر بيشتر و داراي شانه هاي خاكي  12عرض از 

 دو قسمت رفت و برگشت به وسيله مانع از يكديگر مجزا شده باشند-  

 1:2.000       1:25.000       1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 خطي خطي خطي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - - Line_Num Smallinteger تعداد باند يا خطوط مسير 2

 متر - Width Single عرض 3

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري * 4

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه: *  توضیحات: 

 

 Highway: اليهنام  بزرگراهنام عارضه )فارسی( : 

 راه و راه آهن کالس: Highway نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 مرور وسائط نقليه موتوري كه داراي مشخصات هندسي راه و روسازي بوده و داراي خصوصيات زير است:مسير عبور و 

 تقاطع هم سطح دارد 

  متري در طرفين 2متر بيشتر و داراي شانه هاي خاكي  12عرض از 

 دو قسمت رفت و برگشت به وسيله مانع از يكديگر مجزا شده باشند 

 روسازي آسفالت 

 1:2.000     1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 خطي خطي خطي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - - Line_Num Smallinteger تعداد باند يا خطوط مسير 2

 متر - Width Single عرض 3

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري * 4

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه: * توضیحات: 
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 Trll_Lin: اليهنام   تراموا نام عارضه )فارسی( :

 راه و راه آهن کالس: Trolley Line نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 باشد.معموالً در سطح زمين ميمسير حركت راه آهن داخل شهري كه 

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - - Line_Num Smallinteger تعداد باند يا خطوط مسير 2

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 

 Street: اليهنام  خياباننام عارضه )فارسی( : 

 راه و راه آهن: کالس Street نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

  باشد.مسير آسفالته براي عبور و مرور وسائل نقليه درون شهري كه بزرگراه و آزادراه نمي

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 خطي خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 متر - Width Single عرض 2

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 As_Rd_T1:اليهنام  1راه آسفالته درجه نام عارضه )فارسی( : 

 راه و راه آهن کالس: Asphalt Road Type1 نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 مسير عبور و مرور وسائط نقليه موتوري كه داراي مشخصات هندسي راه و روسازي بوده و داراي مشخصات زير باشد:

  سطح داردتقاطع هم 

  متر بيشتر  6عرض از 

 دو قسمت رفت و برگشت به وسيله خط كشي از يكديگر مجزا شده باشند 

 روسازي آسفالت 

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي خطي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 متر - Width Single عرض 2

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري * 3

 توضیحات: 
 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه:*  

 
 

 As_Rd_T2: اليهنام  2راه آسفالته درجه نام عارضه )فارسی( : 

 راه و راه آهن کالس: Asphalt Road Type 2 نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 Tمسير عبور و مرور وسائط نقليه موتوري كه داراي مشخصات هندسي راه و روسازي بوده و داراي تقاطع هم سطح

 روسازي آسفالت باشد.و  متر 6متر تا  4عرض از 

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي خطي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 متر - Width Single عرض 2

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري * 3

      

 توضیحات: 
 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه: *
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 As_Rd_T3: اليهنام  3راه آسفالته درجه نام عارضه )فارسی( : 

 راه و راه آهن کالس: Asphalt Road Type 3 : نام عارضه )التین(

 تعریف عارضه

متر و روسازي  4مسير عبور و مرور وسائط نقليه موتوري كه فاقد مشخصات هندسي راه بوده و داراي عرض كمتراز 

 آسفالت باشد.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي خطي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 متر - Width Single عرض 2

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري * 3

      

 توضیحات: 
 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه: *

 

 

  Do_Tr_Rl :اليهنام  راه آهن دو خطهنام عارضه )فارسی( : 

 راه و راه آهن کالس: Double Truck Railway نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 دو خط راه آهن كه در اكثر طول مسير در مجاورت يكديگر قرار داشته باشند.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي خطي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري * 2

      

      

      

 توضیحات: 
 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه:* 
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 Si_Tr_Rl: اليهنام  راه آهن يك خطهنام عارضه )فارسی( : 

 : راه و راه آهنکالس Single Truck Railway نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 شود.مسيري خطي داراي ريلهاي فلزي كه براي عبور و مرور قطار استفاده مي

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي خطي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري * 2

      

      

      

      

 توضیحات: 
 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه:* 

 

  Truck_Rd :اليهنام  راه جيپ رونام عارضه )فارسی( : 

 راه و راه آهن کالس: Truck Road نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 مسير عبور و مرور وسائط نقليه موتوري كه فاقد مشخصات هندسي راه و روسازي بوده و داراي مشخصات زير باشد:

 ايجاد شده در اثر عبور و مرور وسائط نقليه بياباني 

  متر 3عرض كمتر از 

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Gravl_ Rd: اليهنام  راه شوسهنام عارضه )فارسی( : 

 راه و راه آهنکالس:  Gravel Road نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 .مسير عبور و مرور وسائط نقليه موتوري كه فاقد مشخصات هندسي راه بوده و روسازي شني دارد

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي خطي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 متر - Width Single  عرض 2

      

      

      

 توضیحات: 

 
 

 Path: اليهنام  راه مالرونام عارضه )فارسی( : 

 راه و راه آهنکالس:  Path نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

در اثر عبور چهارپايان ايجاد مسير عبور و مرور انسان و چهارپايان كه فاقد مشخصات هندسي راه و روسازي بوده و 

 شده است.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Metro: اليهنام  مترونام عارضه )فارسی( : 

 و راه آهن راه :کالس Metro نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 كند.زمين عبور مي زيرحركت راه آهن داخل شهري كه در بسياري از قسمتها از  مسير

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String )محور(نام 1

 - - Line_Num Smallinteger مسير خطوط  ياباند  تعداد 2

 - Opera_Con String 3-1 * كاربري وضعيت 3

      

      

      

      

 توضیحات: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1* دامنه: 

 

 

 Square: اليهنام  ميدان نام عارضه )فارسی( : 

 راه و راه آهن :کالس  Square نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 گرديده است.محوطه اي در محل تقاطع چندين خيابان كه به منظور تسهيل در تغيير مسير وسائط نقليه احداث 

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 سطحي سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

      

      

      

      

 توضیحات: 
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برگ استاندارد عوارض  -3-1-4

 کالس سازه –پایه 
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  Stadium :اليهنام  : استاديومنام عارضه )فارسی( 

 سازه کالس: Stadium نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 .سازه اي روباز و وسيع به منظور برگزاري مسابقات ورزشي كه با رديفهايي ازصندلي احاطه گرديده است

 1:2.000      1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي         درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 نفر - Capacity integer ظرفيت نفري 2

 - Operat_Con String 3-1 كاربري * وضعيت 3

      

 توضیحات: 
 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه: *  

 

 

 Pier: اليهنام   اسكله نام عارضه )فارسی( :

 سازه کالس: Pier نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 سازه اي است كه براي پهلوگيري كشتيها احداث گرديده است.

 1:2.000    1:25.000      1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Pier_Use String 6-1 كاربري اسكله * 2

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري ** 3

      

      

 توضیحات: 
 ساير موارد-6نامعلوم -5باري و مسافري -4پايانه نفتي -3مسافري -2باري  -1* دامنه: 

 متروكه-3بهره برداري در حال -2در دست احداث -1دامنه: ** 
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 Rain_St: اليهنام  ايستگاه باران سنجي نام عارضه )فارسی( :

 سازه کالس: Rain Station نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 باشد كه درآن ميزان بارندگي به طور روزانه اندازه گيري مي شود.آن دسته ازايستگاههاي سازمان هواشناسي كشور مي

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

   نقطه اي       درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 مترميلي AMOFPR Smallinteger 1.000- 0 ميزان بارش باران در سال 2

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 

 Syn_Stat: اليهنام  ايستگاه سينوپتيكنام عارضه )فارسی( : 

 سازه کالس: Synoptic Station نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

هواشناسي به طور روزانه اندازه باشد كه درآن تمامي داده هاي مي آن دسته ازايستگاههاي سازمان هواشناسي كشور

 گيري مي شود.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

   نقطه اي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 متر - Ort_Height Double ارتفاع ارتومتريك 2

 - - Comment String توضيحات 3

      

 توضیحات: 
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  Clm_ Stat   :اليهنام  ايستگاه كليماتولوژينام عارضه )فارسی( : 

 سازه کالس: Climatology Station نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

هواشناسي به طور روزانه تمامي داده هاي منتخب  درآنباشد كه مي دسته ازايستگاههاي سازمان هواشناسي كشور آن

 .اندازه گيري مي شود

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

   اينقطه       درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 متر - Ort_Height Double ارتفاع ارتومتريك 2

 - - Comments String توضيحات 3

      

 توضیحات: 

 

 

 

 Air_Strp: اليهنام  باند فرودگاهنام عارضه )فارسی( : 

 سازه کالس: Air Strip نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

آسفالته، بتني يا خاكي كه به منظور نشست و برخاست هواپيما استفاده مي شود. باندهاي رابط نيز به عنوان باند باند 

 فرودگاه تلقي مي شوند.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - Materials String 4-1 جنس مصالح يا مواد * 1

 متر - Length Double طول 2

 متر - Width Single عرض 3

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري ** 4

      

 توضیحات: 

 نامعلوم-4آسفا لت -3خاك -2بتن -1دامنه: * 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه:** 
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 Wtc_Towr: اليهنام  برج ديده بانينام عارضه )فارسی( : 

 سازه کالس: Watch Tower نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 سازه اي نسبتاً بلند كه به منظور ديده باني يا مشاهده مناطق اطراف ايجاد شده باشد.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  اينقطه  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري * 1

      

      

      

      

 توضیحات: 
 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه: * 

 

 

  A_T_C_Tr :اليهنام  برج مراقبت پروازنام عارضه )فارسی( : 

 سازه کالس: Air Traffic Control Tower نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 شدن يا فرود استفاده مي شود. برجي در محوطه فرودگاه كه از آن براي هدايت هواپيما در هنگام بلند

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  اينقطه  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 -  Name String نام 1

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري * 2

      

      

      

 توضیحات: 
 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه: * 
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 Sm_HE_St: اليهنام  بندنام عارضه )فارسی( : 

 سازه کالس: Small Hydro.Eng. Structures نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

سازه هاي كوچكي كه درمسير كانالها يا رودخانه ها به داليلي ازقبيل متوقف ساختن، تنظيم جريان و يا تغيير جهت 

 جريان آب تعبيه گرديده اند.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي -نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - Materials String 6-1 جنس مصالح يا مواد * 1

      

      

 توضیحات: 
 ساير موارد-6نامعلوم -5فلز -4خاك -3سنگ -2بتن -1 * دامنه:

 

 

 Aval_Gll: اليهنام  بهمن گيرنام عارضه )فارسی( : 

 سازه کالس: Avalanche Gallery نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

وجود دارد، ساخته مي شود و هدف  سازه اي سرپوشيده كه بر روي مسير راه، در مكاني كه احتمال ريزش كوه يا برف

 باشد.مي از آن حفاظت وسايل نقليه وجلوگيري از مسدود شدن راه

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 متر - Length Double طول 1

 متر - Width Single عرض 2

 متر - Height Single ارتفاع 3

      

      

      

 توضیحات: 
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 Culvert: اليهنام  پل آبرونام عارضه )فارسی( : .

 سازه کالس: Culvert نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 باشد.سازه اي كه در مسير راه يا راه آهن ساخته مي شود و هدف از آن عبور دادن آب يا لوله از زير مسير مي

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 متر - Length Double طول 1

 متر - Width Single عرض 2

 - Materials String 5-1 *جنس مصالح يا مواد 3

      

      

 توضیحات: 

 ساير موارد -5چوب  -4فلز  -3بتن  -2نامعلوم  -1 دامنه: * 

 

 

  Ped_Brdg :اليهنام  پل عابر پيادهنام عارضه )فارسی( : 

 سازه کالس:  Pedestrian Bridge نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 خيابان يا مانع ديگري ساخته شده باشد.سازه اي كه جهت اتصال دو نقطه براي عبور عابر پياده از روي 

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  اينقطه  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 متر - Length Double طول 1

 متر - Width Single عرض 2

 متر - Height Single ارتفاع 3

 - Materials String 5-1 جنس مصالح يا مواد * 4

 توضیحات: 

 ساير موارد -5چوب  -4فلز  -3بتن  -2نامعلوم  -1 * دامنه: 
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 Bridge: اليهنام  پل وسائط نقليهنام عارضه )فارسی( : 

 سازه کالس:   Bridge  نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 .ل دو نقطه براي عبور و مرور از روي آب، فرورفتگي يا موانع ديگر ساخته شده باشداسازه اي كه جهت اتص

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي-نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع فیلدنام  عنوان ردیف

 متر - Length Double طول 1

 متر - Width Single عرض 2

 متر - Height Single ارتفاع 3

 - Materials String 5-1 جنس مصالح يا مواد  * 4

 - Br_Kind String 5-1 نوع پل ** 5

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري *** 6

 توضیحات: 
 ساير موارد -5چوب  -4فلز  -3بتن  -2نامعلوم  -1 *دامنه: 

 ساير موارد -5موقت  -4معلق  -3عادي  -2نامعلوم  -1  ** دامنه:

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه: *** 

 
 

 Trans: اليهنام  ترانس: نام عارضه )فارسی( 

 سازه کالس: Trans نام عارضه )التین( :

 عارضهتعریف 

 تجهيزاتي در مسير خطوط توزيع نيرو جهت تغيير ولتاژ. 

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 اينقطه   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 كيلوولت - Voltage Single ميزان ولتاژ ترانس 1

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Tunnel :اليهنام   تونل نام عارضه )فارسی( :

 سازه کالس: Tunnel نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 طبيعي و غير طبيعي احداث مي گردد.سازه اي كه جهت اتصال دو نقطه براي عبور و مرور از زير موانع 

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي-نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع فیلدنام  عنوان ردیف

 متر - Length Double طول 1

 متر - Width Single عرض 2

 متر - Heigth Single     ارتفاع 3

 - Operat_Con String 3-1 كاربري * وضعيت 4

 توضیحات: 
 تواند  در دست احداث، در حال بهره برداري، متروكه باشد.* منظور وضعيت كاربري تونل است كه مي

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1 دامنه:

 

 

 Tl_P_ Ple :اليهنام  تير برق و تلگراف نام عارضه )فارسی( :

 سازه کالس: Telgeraph and Power Pole نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 سازه اي كه جهت نگهداري كابل هاي برق و يا تلگراف در فواصل معين نصب مي شود.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 اينقطه   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Curb :اليهنام  جدول نام عارضه )فارسی( :

 سازه کالس: Curb نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 .جوي هاي كنار خيابان جهت هدايت آبهاي سطحي، معموالً به صورت كانالهاي ساخته شده از سيمان

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 خطي   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 

 Lght_Hos: اليهنام  چراغ دريايينام عارضه )فارسی( : 

 سازه کالس:  Light House نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 سازه اي مجهز به عالئم نوري كه به عنوان يك راهنما و شاخص در ناوبري دريايي بكار مي رود.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Operat_Con String 3-1 *وضعيت كاربري 2

      

      

      

 توضیحات: 
 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1* دامنه:
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 Fence: اليهنام  حصارنام عارضه )فارسی( : 

 سازه کالس: Fence نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

كردن محدوده مانع ساخت دست بشر كه از مصالح سبك درست شده و به منظور محصور نمودن، حفاظت و يا مشخص 

 يك محوطه ايجاد شده باشد.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - Fe_Kind String 4-1 *نوع حصار 1

      

      

      

      

 توضیحات:
  نرده -4سيم خاردار  -3پرچين  -2نامعلوم  -1 * دامنه: 

 
 

 Smk_Stck: اليهنام  دودكشنام عارضه )فارسی( : 

 سازه: کالس Smoke Stack نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

سازه اي عمودي شامل يك مجرا براي خروج دود و گاز ناشي از احتراق، از قبيل دودكشهاي بكار رفته در كوره هاي 

 آجرپزي.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري * 1

      

      

      

 توضیحات: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1*دامنه: 
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 Wall: اليهنام  ديوار نام عارضه )فارسی( : 

 سازهکالس:  Wall نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

محصور نمودن، حفاظت و يا مشخص كردن  منظورساخت دست بشر كه از مصالح ساختماني با استحكام به  مانع

 محدوده يك محوطه ايجاد شده باشد.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 Dike: اليهنام  ديوار ساحلينام عارضه )فارسی( : 

 سازهکالس:  Dike نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 ديواره اي مصنوعي از جنس مصالح محكم كه به منظور ايجاد مانع براي جلوگيري از پيشروي آبها بكار مي رود.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Materials String 6-1 جنس مصالح يا مواد  * 2

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري ** 3

      

      

      

 توضیحات: 

 ساير موارد -6نامعلوم  -5 فلز -4 خاك -3 سنگ -2 بتن -1* دامنه 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1** دامنه: 
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 Dam: اليهنام  سدنام عارضه )فارسی( : 

 : سازهکالس Dam نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 آن براي مصارف مختلف احداث گردد. ديواره اي كه عمود بر جهت حريان آب رودخانه و به هدف تجمع آب در پشت

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي-نقطه اي تقطه اي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 مترمكعب - Capacity Double ظرفيت حجمي 2

 - Dam_Kind String 6-1 نوع سد * 3

 - Materials String 3-1 جنس مصالح يا مواد ** 4
 - Dam_Use String 6-1 كاربري سد *** 5

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري **** 6

 توضیحات: 

 نامعلوم -6 تنظيمي -5انحرافي  -4ديواره داري سر زير  -3پايه دار  -2قوسي  -1*دامنه: 

ساير -6برقي  -5آبي  -4انحرافي  -3مخزني  -2نامعلوم  -1*** دامنه:     خاك -3بتن  -2نامعلوم  -1**دامنه: 

 موارد

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1**** دامنه: 

 

 Silo: اليهنام  سيلو نام عارضه )فارسی( : 

 سازه کالس:  Silo نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 محفظه اي بسته و دائمي كه براي ذخيره سازي غالت يا سيمان بكار مي رود.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  نقطه اي –سطحي   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 مترمكعب - Capacity Double ظرفيت حجمي 2

 - Contents String 4-1 محتويات سيلو * 3

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري ** 4

 توضیحات: 
 ساير موارد-4 سيمان -3 غالت -2نامعلوم  -1* دامنه: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1**دامنه: 
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 Toll_Gat: اليهنام  عوارضينام عارضه )فارسی( : 

 سازه: کالس Toll Gate نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 مسيرهاي خاص احداث گرديده است. بهيا دروازه اي كه براي گرفتن عوارض جهت ورود و خروج  گيشه

 1:2.000      1:25.000     1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

  Br_Water :اليهنام  شكن موجنام عارضه )فارسی( : 

 سازه :کالس Break Water نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 شود.ساحل در مقابل امواج دريا ساخته مي ياباشد كه به منظور حفاظت بندر اي سنگي يا بتوني مي ديواره

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - Materials String 4-1 * مصالح يا مواد جنس 1

 - Operat_Con String 3-1 ** كاربري وضعيت 2

      

      

      

 توضیحات: 

 موارد ساير -4سنگ  -3 بتن -2 نامعلوم -1* دامنه: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1** دامنه: 
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برگ استاندارد عوارض  -3-1-5

 کالس ساختمان –پایه 
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 Build: اليهنام  اعيان نام عارضه )فارسی( :

 ساختمان کالس: Build نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

تعيين محدوده حريم تاسيسات شبكه اين عارضه در جداكننده قسمت مسكوني يك پالك ساختماني از حياط آن. 

 .باشدانتقال و فوق توزيع داراي اهميت زيادي مي

 1:2.000      1:25.000      1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 سطحي   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 Shrine: اليهنام  امامزاده نام عارضه )فارسی( : 

 ساختمان کالس: Shrine نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 مكاني كه در آن يكي از فرزندان يا نوادگان امامان دوازده گانه به خاك سپرده شده باشد.

 1:2.000     1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي -نقطه اي   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع فیلد نام عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Fir_Stat : اليهنام  ايستگاه آتش نشانينام عارضه )فارسی( : 

 ساختمان کالس: Fire Station نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 ارائه خدمات ايمني است. سازماني كه وظيفه آن خاموش كردن حريق و

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي -نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري * 2

      

      

 توضیحات: 

 متروكه -3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه: * 

 

 

 Utl_ Stat: اليهنام  ايستگاه خدمات عمومينام عارضه )فارسی( : 

 ساختمان کالس: Utility Station نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

ساختمان يا مكاني كه در آن تأسيسات خاصي مربوط به پشتيباني خدمات عمومي مانند برق، آب، راديو و تلويزيون و 

 غيره نصب شده باشد.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي-نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - US_Kind String 7-1 نوع ايستگاه خدمات عمومي * 2

 - Operat_ Con String 3-1 وضعيت كاربري ** 3

      

 توضیحات: 

-5مخابراتي  رله ايستگاه-4موج تلويزيون  تقويتايستگاه -3راديو موج تقويت  ايستگاه-2تلمبه خانه -1دامنه: * 

 ساير موارد-7نامعلوم -6تأسيسات گاز 

 متروكه -3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه: ** 
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 Bld_Blck: اليهنام  بلوك ساختمانينام عارضه )فارسی( : 

 ساختمان کالس: Building Block نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

ممكن است كه منطقه اي متشكل از ساختمانهاي متعدد و مجاور هم و محدود به خيابانها و كوچه ها )در بعضي موارد 

 قسمتهايي از يك بلوك به عوارض طبيعي محدود شده باشد(.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 سطحي سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 M_Hs_Bld: اليهنام  بناي يادبود و اثر باستاني نام عارضه )فارسی( : 

 Monument &  Historical Building نام التین عارضه:

 

 ساختمان کالس:

 تعریف عارضه

 بناي يادبود: سازه اي كه به منظور بزرگداشت يك فرد يا يك واقعه ساخته يا نگهداري شده باشد.

 مي باشند. اهميت تمدن قديم وجود داشته و از نظر تاريخي داراياثر باستاني: بناهايي هستند كه در آنها آثار 

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي-نقطه اي   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Kind String 3-1 نوع بنا * 2

 - Condition String 5-1 وضعيت بنا ** 3

      

 توضیحات: 
 بناي يادبود و اثر باستاني -3اثر باستاني  -2يادبود  بناي -1 * دامنه: 

 ساير موارد -5نامعلوم  -4خرابه  -3ساختمان  -2سازه  -1 ** دامنه:
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 Plc_Stat: اليهنام         پاسگاه نيروي انتظامينام عارضه )فارسی( : 

 ساختمان کالس:  Police Station )التین( :نام عارضه 

 تعریف عارضه

 ساختمان محل استقرار نيروهاي انتظامي كه حفظ نظم و امنيت در محدوده خاص را به عهده دارند.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي-نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري * 2

 توضیحات: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه: *  

 

 Parcel: اليهنام  پالك ساختمانينام عارضه )فارسی( : 

 ساختمان کالس: Parcel نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

منظور هر قطعه ملكي مستقل مي باشد كه در زمان عكسبرداري هوايي در يكي از دو وضعيت ساخته شده يا در دست 

 ساخت قرار دارد.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 يسطح   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Prcl_Type String 30-1 نوع * 2

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري ** 3

 توضیحات: 

-10دانشگاه -9سينما -8تئاتر -7كتابخانه -6هتل  -5درمانگاه  -4شهرداري -3پست -2بيمارستان  -1دامنه: * 

بناي يادبود -18كنشت -17كنيسه -16كليسا -15امامزاده -14مسجد -13دادگاه  -12نيروي انتظامي -11مدرسه 

زندان  -27ر  فرهنگي تاال-26مخزن گاز -25مخزن نفت -24مخزن آب -23سيلو -22آسياب -21موزه -20مقبره -19

 ساير موارد-30موتور خانه آب -29كارخانه -28

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه: ** 
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 Watr_Pmp: اليهنام  پمپ آب نام عارضه )فارسی( : 

 ساختمان کالس:  Water Pump نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 .استخراج مكانيزه آب از چاه نصب شده باشدمكاني كه در آن تأسيسات 

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي-اينقطه  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع فیلد نام عنوان ردیف

 مترمكعب در ثانيه - Capacity Single ظرفيت حجم در واحد زمان 1

      

      

      

      

 توضیحات: 

 
 

  Gas_Stat:اليهنام  پمپ بنزيننام عارضه )فارسی( : 

 ساختمان کالس: Gas Station نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 گيري وسائط نقليه استفاده مي گردد.مكاني كه براي سوخت 

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 مترمكعب - Capacity Double ظرفيت حجمي 2

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري * 3

      

      

      

      

 توضیحات: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه: * 
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 Sn_Build: اليهنام  ساختمان منفرد نام عارضه )فارسی( : 

 : ساختمانکالس  Single Building نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 سازه اي نسبتاً دائمي كه داراي سقف و ديوار اطراف باشد و براي منظور خاصي احداث شده باشد.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  نقطه اي –سطحي   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 

  Plc_Wrsh :اليهنام  عبادتگاه نام عارضه )فارسی( : 

 : ساختمانکالس  Place of Worship نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 مكان عبادت پيروان يكي از مذاهب.

 1:2.000      1:25.000     1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  نقطه اي –سطحي   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - PW_Kind String 5-1 نوع عبادتگاه * 2

 - Opert_Con String 3-1 وضعيت كاربري ** 3

      

      

      

 توضیحات: 

              كنيسه -5 آتشكده -4 كليسا -3 مسجد  -2 نامعلوم -1* دامنه: 

 متروكه-3بهره برداري در حال -2در دست احداث -1**دامنه: 
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 Library :اليهنام  كتابخانهنام عارضه )فارسی( : 

 ساختمان :کالس Library نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 ديگر ايجاد شده باشد. اطالعاتيكه براي جمع آوري و امانت دادن كتب و رسانه هاي  ساختماني

 1:2.000      1:25.000     1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  اي نقطهـ  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Operat_Cond String 3-1 كاربري * وضعيت 2

      

      

      

 توضیحات: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1* دامنه: 

 

 

 Edc_Cntr: اليهنام  آموزشي  مركزنام عارضه )فارسی( : 

 ساختمان :کالس Educational Center نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

شود دانشگاهي يا دانشگاهي به طور رسمي ارائه مي ازهاي تحصيلي در مقاطع پيش كه در آن آموزش دوره ساختماني

وزارتخانه علوم، تحقيقات و فن آوري و يا وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش  ياو تابع وزارتخانه آموزش و پرورش 

 ير وزارتخانه ها باشد.اس وپزشكي 

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  نقطه اي –سطحي   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - EC_Kind String 8-1 *  آموزش مركز نوع 2

 - Operat_Con String 3-1 ** كاربري وضعيت 3

 توضیحات: 
 -8 هنرستان -7 دبستان -6 راهنمايي مدرسه -5 دبيرستان -4 تربيت معلم مركز -3 دانشگاه -2 نامعلوم -1* دامنه:

         ساير موارد

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1** دامنه: 
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  P_Lv_R_C :اليهنام   دام و طيور پرورش مركزنام عارضه )فارسی( : 

 ساختمان :کالس  Poultry And Livestock Raising Center نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 پرورش احشام و طيور و توليد فرآورده هاي دامي ايجاد شده باشد. برايكه  ساختماني

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  نقطه اي –سطحي   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - PLRC_Kind String 5-1 مركز پرورش دام و طيور نوع 2

 - Operat_Con String 3-1 كاربري وضعيت 3

 توضیحات: 

      ساير موارد -5 آغل -4 مرغداري -3 دامداري -2 نامعلوم -1* دامنه : 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1** دامنه: 

 

 

  Po_Tl_Tl :اليهنام  تلگراف و تلفن پست، مركزنام عارضه )فارسی( : 

 ساختمان :کالس  Post, Telegraph and Tel. Office نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 مراسالت محموله هاي پستي براي عموم ارائه مي گردد. وكه در آن خدماتي از قبيل ارتباط تلفني، تلگراف  ساختماني

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  نقطه اي –سطحي   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Tl_Kind String 9-1 * مركز پست و تلگراف و تلفن نوع 2

 - Operat_Con String 3-1 ** كاربري وضعيت 3

      

 توضیحات: 
و  پست -8 و تلگراف تلفن -7 و تلگراف پست -6 و تلفن پست -5 تلفن -4 تلگراف -3 پست -2 نامعلوم -1* دامنه 

 ساير موارد -9 تلفن و تلگراف

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1** دامنه: 
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  Med_Cntr :اليهنام  درماني  مركز نام عارضه )فارسی( :

 ساختمان :کالس  Medical Center نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 .گرددكه در آن خدمات درماني و بهداشتي ارائه مي  ساختماني

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  نقطه اي –سطحي   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - MC_Kind String 7-1 * مركز درماني نوع 2

 نفر - Capacity integer    نفري ظرفيت 3

 - Operat_Con String 3-1 ** كاربري وضعيت 4

      

 توضیحات: 

 بهداشت خانه -6 بين راهها ارائه خدمات اورژانس محل -5 درمانگاه -4 كلينيك -3 بيمارستان -2 نامعلوم -1* دامنه: 

 ساير موارد-7

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1** دامنه: 

 

 

 Tomb: اليهنام   مقبرهنام عارضه )فارسی( : 

 ساختمان :کالس  Tomb نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 سازند. ميكه براي يادبود و گراميداشت فوت يك فرد يا افرادي  بنائي

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  نقطه اي –سطحي   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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  Museum :اليهنام  موزه نام عارضه )فارسی( : 

  ساختمان :کالس  Museum نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 .شودساختماني كه در آن آثار هنري، باستاني، فرهنگي، علمي و غيره به نمايش گذاشته    مي

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي -نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري * 2

      

      

      

 توضیحات: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1* دامنه: 

 

 

 Hotel: اليهنام  هتل نام عارضه )فارسی( :

 ساختمان :کالس Hotel نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 شود.مكاني كه در آن امكانات اقامت موقت، غذا و خدمات رفاهي ديگر براي مسافران تأمين مي

 1:2.000       1:25.000      1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي -نقطه اي   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري * 2

      

      

      

 توضیحات: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1* دامنه: 
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برگ استاندارد عوارض  -3-1-6

 کالس تاسیسات زیربنایی –پایه 
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 Oi_Ga_Tk: اليهنام  انبار نفت و گازنام عارضه )فارسی( : 

 تأسيسات زيربنايي کالس:  Oil and Gas Tank نام عارضه)التین( :

 تعریف عارضه

 نفت يا گاز بكار مي رود.محفظه اي دائمي كه براي نگهداري و ذخيره سازي 

 1:2.000    1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي -نقطه اي       درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Contents String 5-1 محتويات انبار * 2

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري ** 3

      

      

      

 توضیحات: 
  ساير موارد -5نامعلوم  -4گازوئيل  -3گاز  -2نفت  -1* دامنه: 

 متروكه -3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه: ** 

 

 

 Gas_Well: اليهنام  چاه گازنام عارضه )فارسی( : 

 تأسيسات زيربنايي کالس:  Gas Well )التین( :نام عارضه 

 تعریف عارضه

 حفره اي مصنوعي و استوانه اي شكل در سطح زمين )خشكي يا دريا( كه به منظور استخراج گاز ايجاد شده است.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  اينقطه  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري * 2

      

      

 توضیحات: 
 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1* دامنه: 
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 Oil_Well: اليهنام  چاه نفتنام عارضه )فارسی( : 

 تأسيسات زيربنايي کالس: Oil Well نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

استخراج مواد نفتي ايجاد شده  حفره اي مصنوعي و استوانه اي شكل در سطح زمين )خشكي يا دريا( كه به منظور

 است.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري * 2

      

      

      

 توضیحات: 
 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1* دامنه: 

 

 

  Mud_Pit :اليهنام  حوضچه مواد زائد نفتينام عارضه )فارسی( : 

 تأسيسات زيربنايي کالس: Mud Pit نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

درست شده و معموالً مواد زائد حاصل از حفاري چاههاي نفت يا حوضچه اي دست ساز است كه با خاكريز اطراف آن 

 زنند.پااليش نفت را در آن مي ريزند و هر چند وقت يك بار آتش مي

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

 توضیحات: 
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  Telp_Lin :اليهنام  خط تلفننام عارضه )فارسی( : 

 تأسيسات زيربنايي کالس: Telephone Line نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

نقطه به نقطه اي ديگر بكار مي مسير سيمهاي تلفن كه روي تيرك نصب شده باشند و براي انتقال پيام تلفني از يك 

 رود.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 متر - Bound Single عرض حريم   1

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري *  2

      

      

      

 توضیحات: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1* دامنه: 

 

 

 Telcabin: اليهنام  تله كابين يا تله سي يژ خطنام عارضه )فارسی( : 

 زيربنايي تأسيسات :کالس Telecabin )التین( :نام عارضه 

 تعریف عارضه

 مسير كابلهايي كه بر روي دكلهايي نصب شده باشند و براي جابجايي نفرات و بار بكار مي رود.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Operat_Con String 3-1 * كاربري وضعيت 2

      

      

 توضیحات: 
 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1*دامنه: 
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 Water_Ln: اليهنام   خط لوله آب : نام عارضه )فارسی(

 تأسيسات زيربنايي :کالس Water Line نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 از نقطه اي به نقطه ديگر به كار مي رود. آبلوله اي بر سطح زمين كه براي انتقال 

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 خطي خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 متر - Bound Single * عرض حريم 2

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري ** 3

      

 توضیحات: 
لوله آب است كه هرگونه عمليات عمراني. حفاري و... در آن  خط از* حداقل فاصله در نظر گرفته شده براي حفاظت 

 باشد .محدوده غيرمجاز مي

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1** دامنه: 

 

 

 Gas_Line: اليهنام  خط لوله گازنام عارضه )فارسی( : 

 تأسيسات زيربنايي :کالس  Gas Line نام عارضه )التین( :

 عارضهتعریف 

 از نقطه اي به نقطه ديگر به كار مي رود. گازلوله اي بر سطح زمين كه براي انتقال 

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 خطي خطي خطي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 متر - Bound Single * عرض حريم 2

 - Operat_Con String 3-1 ** وضعيت كاربري 3

      

 توضیحات: 
لوله گاز است كه هرگونه عمليات عمراني. حفاري و... در آن  خط * حداقل فاصله در نظر گرفته شده براي حفاظت از

 باشد .محدوده غيرمجاز مي

 متروكه-3حال بهره برداري در -2در دست احداث -1** دامنه: 
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 Oil_Line: اليهنام  خط لوله نفتنام عارضه )فارسی( : 

 تأسيسات زيربنايي :کالس Oil Line نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 از نقطه اي به نقطه ديگر به كار مي رود. نفتلوله اي بر سطح زمين كه براي انتقال 

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 خطي خطي خطي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Fluid_Type String 9-1 * نوع ماده حمل شونده 2

 متر - Bound Single ** عرض حريم 3

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري *** 4

 توضیحات: 
سوختهاي  -8نفت سياه  -7بنزين موتور  -6گازوئيل  -5بنزين  -4نفت سفيد  -3نفت گاز  -2نفت كوره  -1*دامنه: 

 ساير فرآورده ها -9هواپيما 

لوله نفت است كه هرگونه عمليات عمراني. حفاري و... در آن  خط ** حداقل فاصله در نظر گرفته شده براي حفاظت از

 باشد .مي محدوده غيرمجاز

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1***دامنه: 

 

   Watr_Res :اليهنام  آب  مخزننام عارضه )فارسی( : 

 زيربنايي تأسيسات :کالس  Water Reservoir نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 .نگهداري و ذخيره سازي آب بكار مي رود براياي دائمي روي سطح زمين، در ارتفاع يا زيرزمين كه  محفظه

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي-نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع فیلدنام  عنوان ردیف

 - Materials String 4-1 * مصالح يا مواد جنس 1

 - WR_Kind String 4-1 ** مخزن آب نوع 2

 - Operat_Con String 3-1 *** كاربري وضعيت 3

 توضیحات: 

 آجر -4فلز  -3بتن  -2نامعلوم  -1* دامنه: 

 آب انبار -4زميني  -3هوايي  -2نامعلوم  -1** دامنه: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه: *** 
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 R_M_Stat: اليهنام  ايستگاه مترو و راه آهننام عارضه )فارسی( : 

 محدوده کالس: Railway and Metro Station نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 توقفگاه قطار كه براي پياده و سوار نمودن مسافر و يا بارگيري و باراندازي يا كنترل حركت قطارها بكار مي رود.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Kind String 3 –1 نوع ايستگاه راه آهن و مترو * 2

 - Operat_Con String 3 –1 وضعيت كاربري ** 3

      

 توضیحات: 
 نامعلوم-3راه آهن -2مترو -1  * دامنه:

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه: ** 

 

 

 Harbour: اليهنام  بندرگاهنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده کالس: Harbour نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

دريايي بوده و جهت پياده و سوار كردن محلي در ساحل يك پهنه بزرگ آبي يا رودخانه كه محل توقف وسايل نقليه 

 مسافر و يا بارگيري و باراندازي بكار مي رود.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي نقطه اي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Harbour_Use String 5-1 *كاربري بندرگاه 2

      

      

 توضیحات: 
 ساير موارد-5تجاري و ماهيگيري  -4ماهيگيري -3تجاري -2نامعلوم -1* دامنه: 
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 Park: اليهنام  گاهحپارك و تفرينام عارضه )فارسی( : 

 محدوده کالس: Park نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 اي كه داراي فضاي سبز طبيعي يا مصنوعي بوده و براي تفريح و استراحت مردم اختصاص داده شده باشد. منطقه

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 سطحي سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Park_Kind String 4-1 نوع پارك و  تفريحگاه * 2

      

      

      

      

 توضیحات: 
 ساير موارد-4شهربازي -3پارك -2نامعلوم -1 * دامنه:

 

 

 Parking: اليهنام  پاركينگنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده کالس:  Parking نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

  تعریف عارضه:

 فضاي باز يا ساختماني كه به منظور پارك وسائط نقليه مختلف احداث شده باشد.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

      

      

 توضیحات: 
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 Refinery: اليهنام  پااليشگاه نام عارضه )فارسی( :

 محدوده کالس: Refinery عارضه )التین( :نام 

 تعریف عارضه

 باشد.تأسيسات صنعتي كه وظيفه آن خالص كردن يك ماده خام مي

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Ref_Kind String 5-1 *نوع پااليشگاه 2

 بشكه در روز Capacity Single 20.000-1 ظرفيت پااليشگاه 3

 - Operat_Con String 3-1 **وضعيت كاربري 4

 توضیحات: 
 ساير موارد-5نامعلوم  -4پتروشيمي  -3گاز  -2نفت  -1* دامنه:  

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1دامنه: ** 

 

 

  Bus_Trmn :اليهنام  ترمينال اتوبوسنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده کالس: Bus Terminal نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 كه براي توقف اتوبوسهاي بين شهري و پياده و سوار نمودن مسافر بكار مي رود. محلي دائمي

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري * 2

      

      

      

      

 توضیحات: 
 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1* دامنه: 
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 Purf_Fac: اليهنام  تصفيه خانهنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده کالس: Purification Facilities نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 باشد.تأسيساتي كه وظيفه آن خالص كردن و تصفيه آب، فاضالب و يا غيره مي

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - PF_Kind String 4-1 نوع تصفيه خانه * 2

 ليتر در ثانيه - Capacity Single خانهظرفيت تصفيه  3

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري ** 4
      

      

 توضیحات: 
 ساير موارد -4نامعلوم  -3فاضالب -2  آب -1*دامنه: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1**دامنه: 

 

 

 Trb_Camp: اليهنام  چادرهاي عشايرينام عارضه )فارسی( : 

 محدوده کالس: Tribe Camp نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 باشد(.باشد )مكانهاي موقت بين راهي مد نظر نميمحل برپايي چادرهاي عشايري در هنگام ييالق يا قشالق مي

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي -نقطه اي   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Ruins: اليهنام  خرابهنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده کالس: Ruins نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 باشد.باقيمانده رو به زوال رفته و يا تخريب شده از يك سازه و يا يك محوطه كه در حال حاضر غيرقابل استفاده مي

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 Village: اليهنام  روستانام عارضه )فارسی( : 

 محدودهکالس:  Village نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

روستا واحد مبدأ تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي )طبيعي،اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي( همگن بوده 

متمركز يا پراكنده در آنجا خانوار يا صد نفر اعم از  20كه باحوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرضي مستقل كه حداقل تعداد 

سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از فعاليتهاي كشاورزي، 

 دامداري، باغداري به طور اهم و صنايع روستايي و صيد و يا تركيبي از اين فعاليتها اشتغال داشته باشند.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000       مقیاس نمایش:                    

  نقطه اي نقطه اي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 نفر - Population integer جمعيت 2

 نفر - Man_Pop integer جمعيت مرد 3

 نفر - Woman_Pop integer جمعيت زن 4

 - Permanence String 2-1 *وضعيت تداوم 5

  توضیحات:

 متروكه-2 حال سكنهدر -1* دامنه: 
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 City: اليهنام  شهرنام عارضه )فارسی( : 

 برآورد بار -صنعت برق :کالس City نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

شهر محلي است با محدوده قانوني كه از نظر بافت ساختمان، اشتغال و ساير عوامل داراي سيمايي با ويژگيهاي خاص 

مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزي، خدمات و فعاليتهاي خود بوده به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در 

اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفائي نسبي برخوردار و كانون مبادالت اجتماعي، اقتصادي، 

 فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي سه هزار و پانصد نفر جمعيت باشد.

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  یش: مقیاس نما

   نقطه اي درمقیاس:  وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 City_ID كد شهر 1
String - - 

 Name نام 2
String - - 

 نفر - Population integer جمعيت  3

 نفر - Man_Pop integer جمعيت مرد 4

 نفر - Woman_Pop integer جمعيت زن 5

 توضیحات: 

 

 Sburb_Br: اليهنام  شهرك و محلهنام عارضه )فارسی( : 

 محدودهکالس:  Suburb And Borough نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

مختلف قرار مي  هايشهرك: مجموعه ساختمانها و بناهايي كه با ضوابط خاصي ايجاد گرديده اندكه مورد استفاده

 مراكز جمعيتي بزرگ واقع شده اند.گيرند و معموالً در كنار 

اهل آن محل  مجموعه ساختمانهاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش خود را محله:

 دانند و داراي محدوده اي است كه حدود آن تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود.مي

 1:2.000      1:25.000     1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - SB_Kind String 3-1 نوع شهرك و محله *     2

 - Opera_Con String 3-1 وضعيت كاربري ** 3

 توضیحات: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1 دامنه:**      محله -3شهرك  -2نامعلوم  -1 دامنه:*
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 Airport: اليهنام  فرودگاهنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Airport نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

سوار كردن مسافر و يا بارگيري و باراندازي به كار  وكه مخصوص توقف وسائط نقليه هوايي است و براي پياده  محلي

 مي رود.

 1:2.000      1:25.000     1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي نقطه اي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - - Run_Num Smallinteger فرودگاه باند تعداد 2

 - Ai_Kind String 3-1 * فرودگاه نوع 3

 - Operat_Con String 3-1 ** كاربري وضعيت 4

 توضیحات: 
 بين المللي -3داخلي  -2نامعلوم  -1* دامنه: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1** دامنه:  

 

 

  Cemetery :اليهنام  قبرستاننام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Cemetery نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 .باشدكه به خاك سپاري افراد فوت شده اختصاص داده شده  محلي

 1:2.000      1:25.000     1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Religion String 5-1 *دين 2

 - Operat_Con String 3-1 **كاربري وضعيت 3

      

      

 توضیحات: 
 يزرتشت -5 يهود -4 مسيحيت -3 اسالم  -2 نامعلوم -1دامنه: * 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1** دامنه: 
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  Cmp_Area :اليهنام  كمپينگنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Camping Area نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

آن جهت اقامت موقت عموم مردم در نظر گرفته شده  مانندزميني كه براي برپائي چادر يا استقرار كانكس و  قطعه

 باشد.

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 Customs: اليهنام  گمركنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Customs نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

مي شوند تا مراحل قانوني بازرسي و صدور مجوز  نگهداريكه اجناس وارداتي يا صادراتي به طور موقت در آن  مكاني

 آنها صادر گردد. برايورود به كشور يا خروج از كشور 

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Operat_Con String 3-1 * كاربري وضعيت 2

      

 توضیحات: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1* دامنه: 
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 Inds_Com :اليهنام  صنعتي مجتمعنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Industrial Complex نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 براي فعاليتهاي توليد صنعتي وجود دارد. متمركزكه در آن تعدادي كارخانه و واحد صنعتي، به صورت  مكاني

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Operat_Con String 3-1 * كاربري وضعيت 2

      

      

      

 توضیحات: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1* دامنه: 

 

 

 Ownership_Area: اليهنام  تملك محدودهنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Ownership Area نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 نييتع آنها يقانون مقام قائم يا( ايمنطقه برقمانند شركتهاي ) نيرو وزارت تابعه شركتهاي سوي از كه است ايمحدوده

 .دارد وجود غيره و خسارت پرداخت اي انياع عرصه، تملك جمله از يالزامات آن در و شده

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 سطحي   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - OA_ID String شناسه 1

 - - Name String نام 2

 - - Comments String توضيحات 3

 توضیحات: 

 اين عارضه مطابق با استاندارد دفتر حقوقي شركت توانير به استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق اضافه شده است.
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 Pre_Area :اليهنام  حفاظت شده محدودهنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Preserved Area نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

محدوده اي كه در صورت كسب مجوز از سازمان محيط زيست، امكان انجام عمليات عمراني، ساخت و ساز ، اكتشاف و 

 ... در آن وجود دارد.

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

   سطحي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 UR_Ut_Bo :اليهنام  خدمات شهري محدودهنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Urban Utility Boundary نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

محدوده اي كه در آن تأسيسات خاصي مربوط به انجام خدمات شهري مختلف مانند استاديوم، ايستگاه مترو، ترمينال 

 اتوبوس، فرودگاه، پااليشگاه و ... ايجاد شده باشد. 

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 سطحي   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Operat_Type String 28-1 وع كاربري *ن 2

 توضیحات: 

-8پاركينگ -7باند فرودگاه -6  تراموا-5 ايستگاه مترو-4آتش نشاني ايستگاه -3استاديوم  -2استخر  -1* دامنه: 

 -15ي منطقه آموزش -14 فرودگاه-13خانه تصفيه-12ترمينال اتوبوس -11پمپ آب -10پمپ بنزين  -9پااليشگاه 

 يمنطقه مذهب -20ي منطقه خدمات -19ي منطقه تجار -18ي منطقه باستان -17ي منطقه ادار -16 يمنطقه درمان

 قبرستان -26 امامزاده -25 آوري زبالهمحل جمع-24ي منطقه ورزش -23ي شگاهيمنطقه نما -22ي منطقه نظام -21

 ساير موارد-28 كتابخانه-27

 



 115                                                             )ویرایش چهارم(                                                صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیعاستاندارد پایگاه داده مکانی 

 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز  

 

 Scrp_Yrd: اليهنام  اسقاطي آوري اجناس جمع محلنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Scrap Yard نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 .اسقاطيجمع آوري، نگهداري، تخريب يا فروش مجدد اجناس  محل

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 Disp_Are : اليهنام  جمع آوري زباله محلنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس  Disposal Area نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 جمع آوري يا دفن مواد زائد و دور انداختني. محل

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Warh_Are: اليهنام   انبار محوطه نام عارضه )فارسی( :

 محدوده :کالس Warehouse Area نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 مي شوند. نگهدارياي باز يا سرپوشيده كه در آن اجناس، وسائل و غيره  محوطه

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Operat_Con String 3-1 *كاربري وضعيت 2

      

      

      

 توضیحات: 

  متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1* دامنه: 

 

 

  Intn_Bnd :اليهنام  بين المللي مرزنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس International Boundary نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

المللي، ضمناً مجموع اين مرزها يك توافقات بين براساسمشترك ايران با كشورهاي همسايه يا پهنه آبي مجاور  مرز

 شكل بسته را تشكيل مي دهند.

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي خطي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - Neig_Co_Name String 12-1 * آبي پهنههمسايه يا   كشور نام 1

 - IB_Kind String 3-1 **المللي بينمرز  نوع 2

 توضیحات: 
 -9 ارمنستان -8 نخجوان -7 تركيه -6 عراق -5 پاكستان -4 افغانستان -3 تركمنستان -2 نامعلوم -1* دامنه: 

 عمان  ه قمنط -12 فارس مسيل -11 خزره قمنط -10 آذربايجان

 ساير موارد -3 زميني -2 آبي -1** دامنه: 
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 Mine: اليهنام   معدننام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس  Mine نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 .زيرزمينانجام شده به منظور استخراج مواد معدني از  حفاري

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  نقطه اي نقطه اي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع فیلد نام عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Operat_Con String 4-1 * كاربري وضعيت 2

 - - Ore String ** معدني ماده 3

      

 توضیحات: 

 تواند فعال، متروكه، اثر معدني و سر باره باشد.مي باشد كه مي معدن* منظور وضعيت 

 بارهسر -4 معدني اثر -3 متروكه -2 فعال -1دامنه: 

** منظور ماده يا تركيب طبيعي است كه به صورت جامد يا مايع يا گاز در اثر تحوالت زمين شناسي در قشر زمين به 

 وجود آمده است.

 
 

 Cadastral_Parcel: اليهنام  ملكنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Cadastral Parcel نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

بيانگر هندسه كاداستر عرصه امالك )مسكوني، كشاورزي و ...( مي باشد و شامل قطعات اعياني كه اي است محدوده 

 نمي باشد. 

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 سطحي   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - CadasPar_ID String شناسه 1

 - - Name String نام 2

 - - Post_Code integer كدپستي 3

 - - Parcel_area Double مساحت كاداستري 4

 - 1دامنه  LandKind String ماهيت زمين 5

 - 2دامنه  LanduseBe String كاربري پيش از تملك 6

 - - LanduseBeDetail String جزئيات كاربري پيش از تملك 7
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 Cadastral_Parcel: اليهنام  ملكنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Cadastral Parcel نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

عياني قطعات ا بيانگر هندسه كاداستر عرصه امالك )مسكوني، كشاورزي و ...( مي باشد و شاملكه اي است محدوده 

 نمي باشد. 

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 سطحي   درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - CityDistr_Name String نام شهرستان 8

 - - District_Name String نام بخش 9

 - - CityorVillage String نام روستا يا شهر 10

 - - Major_RC String پالك ثبتي اصلي 11

 - - Minor_RC String پالك ثبتي فرعي 12

 - - Parcel_Num Integer شماره قطعه 13

 - - Project_Name String نام پروژه 14

 - - Height Single ارتفاع متوسط 15

 - - Comments String توضيحات 16

      

      

      

 توضیحات: 
 تعيين نشده-5 موقوفه-4 موات-3 ملي-2 مستثنيات -1:  1دامنه 

-10 گردشگري-9 تجاري-8 صنعتي-7 مذهبي-6 اداري-5 مسكوني-4 باغ-3 زراعت ديم-2 زراعت آبي-1:  2دامنه 

 موارد ساير-14 باير-13 مرتع-12 جنگل-11 دامپروري

 مكاني صنعت برق اضافه شده است.اين عارضه مطابق با استاندارد دفتر حقوقي شركت توانير به استاندارد پايگاه داده 
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 Owner :نام جدول مالكنام موجودیت غیرمکانی )فارسی( : 

 محدوده :کالس Owner نام موجودیت غیرمکانی )التین( :

 تعریف موجودیت غیرمکانی

هستند كه در  اطالعات مربوط به مالكين ادعايي )بدون توجه به ميزان مالكيت( مي باشد. مالكين ادعايي مالكيني

 مرحله نقشه برداري شناسايي شده اند، اما هنوز در اين مرحله نمي توان به مالكيت آنها اطمينان داشت.

 ملكنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه : 

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Owner_ID String شناسه 1

 - - NationalCode integer شناسه ملي 2

 - - Name String نام  3

 - - Family_Name String نام خانوادگي 4

 - - Father_Name String نام پدر 5

 - - Residence String محل سكونت 6

 - - Comments String توضيحات 7

 توضیحات: 

 توانير به استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق اضافه شده است.اين جدول مطابق با استاندارد دفتر حقوقي شركت 

 

 

 Cad_Par_Owner :نام جدول مالك - ملكنام موجودیت غیرمکانی )فارسی( : 

 محدوده :کالس Cadastral parcel_Owner نام موجودیت غیرمکانی )التین( :

 تعریف موجودیت غیرمکانی

مالكين ادعايي در ملكهاي مختلف مي باشد. اين جدول ارتباط دهنده دو مربوط به اطالعات مربوط به ميزان مالكيت 

 جدول ملك و مالك مي باشد.

 ملك، مالكنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Owner_ID String شناسه مالك 1

 - - CadasPar_ID String شناسه كاداستر  2

 - - OwnershipPrecent Single درصد مالكيت 3

      

 توضیحات: 

 اين جدول مطابق با استاندارد دفتر حقوقي شركت توانير به استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق اضافه شده است.
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  Admn_Are :اليهنام  اداري هقمنطنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Administrative Area نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 داشته باشد. وجودكه در آن ساختمانها و تأسيسات مربوط به يك اداره  مكاني

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - - Re_Min_Org String يا سازمان متبوعه وزارتخانه 2

 - Operat_Con String 3-1 * كاربري وضعيت 3

      

 توضیحات: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1* دامنه: 

 

 

  Educ_ Are :اليهنام  آموزشي منطقهنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس :Educational Areaنام عارضه )التین( 

 تعریف عارضه

دوره هاي تحصيلي در مقاطع پيش از دانشگاهي يا  بهاي كه در آن ساختمانها و محوطه هاي آموزشي مربوط  منطقه

و تابع وزارتخانه آموزش و پرورش، وزارتخانه علوم، تحقيقات و فن آوري،  شود،ميدانشگاهي، كه به طور رسمي ارائه 

 ها باشد.نهبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا ساير وزارتخا وزارتخانه

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - EA_Kind String 8-1 يآموزش منطقه نوع 2

 - Operat-Con String 3-1 كاربري وضعيت 3

      

 توضیحات: 

 -8هنرستان  -7دبستان  -6 مدرسه راهنمايي -5 دبيرستان -4 ز تربيت معلمكمر -3 دانشگاه -2 نامعلوم -1* دامنه : 

 ساير موارد

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1** دامنه: 
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  Hst_Site :اليهنام  باستاني منطقه نام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Historical Site نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

       باشد.از نظر تاريخي داراي اهميت مي واي كه در آن آثار تمدن قديم وجود دارد  منطقه

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

      

      

      

 توضیحات: 

 

 Comm_Are: اليهنام  تجاري منطقه نام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Commercial Area نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 فروش اجناس اختصاص يافته باشد. برايكه در آن تعداد زيادي واحد تجاري به صورت متمركز  مكاني

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - CA_Kind String 3-1 * تجاري منطقه نوع 2

 - Operat_Con String 3-1 ** كاربري وضعيت 3

      

      

 توضیحات: 

 بازار -3 مركز تجاري -2 نامعلوم -1* دامنه: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1** دامنه: 
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 Serv_Are: اليهنام  خدماتي منطقه نام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Service Area نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 خدمات وجود داشته باشد. ارائهاي كه در آن ساختمانها و محوطه هاي مربوط به  منطقه

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - SA_Kind String 11-1 * منطقه خدماتي نوع 2

 - Operat_Con String 3-1 ** كاربري وضعيت 3

      

 توضیحات: 

 دام و طيور پرورش -7 نشاني آتش -6 انتظامي نيروي -5 هتل -4 تلگراف و تلفن -3 پست -2 نامعلوم -1* دامنه: 

 ساير موارد -11 عمومي خدمات -10 بنزين پمپ -9 آب پمپ -8

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1** دامنه: 

 

 Mdic_Are: اليهنام  درماني هقمنطنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Medical Area نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 خدمات درماني و بهداشتي وجود داشته باشد. ارائهاي كه در آن ساختمانها و محوطه هاي مربوط به  منطقه

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - MA_Kind String 7-1 * درماني منطقه نوع 2

 نفر - Capacity integer نفري ظرفيت 3

 - Operat_Con String 3-1 ** كاربري وضعيت 4

 توضیحات: 
 خانه -6 بين راهها ارائه خدمات اورژانس محل -5 درمانگاه -4 كلينيك -3 بيمارستان -2 نامعلوم -1* دامنه: 

 ساير موارد -7  بهداشت

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1** دامنه: 
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  Relg_Are :اليهنام  مذهبي منطقهنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Religious Area نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 اي كه در آن تعدادي ابنيه با اهميت مذهبي وجود دارند. منطقه

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - RA_Kind String 5-1 * منطقه مذهبي نوع 2

 - Operat_Con String 3-1 ** كاربري وضعيت 3

      

 توضیحات: 

      ساير موارد -5 مقبره -4 امامزاده -3 عبادتگاه -2 نامعلوم -1* دامنه: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1** دامنه: 

 

 

 Milt_Are: اليهنام  نظامي منطقهنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Military Area نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 رود.نظامي بكارمي فعاليتهايشود و براي اي كه توسط نيروهاي مسلح اداره مي منطقه

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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  Exhb_Are :اليهنام  نمايشگاه منطقهنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Exhibition Area نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 برپائي نمايشگاه اختصاص يافته است. بهاي دائمي و عمومي شامل ساختمانها و فضاي باز كه  منطقه

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Operat_Con String 3-1 *  كاربري وضعيت 2

      

      

 توضیحات: 

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1* دامنه: 

 

 

 Sprt_Are :اليهنام  ورزشي منطقهنام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Sport Area نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 ورزشي وجود داشته باشد. فعاليتهايكه در آن امكانات و تجهيزات براي پاره اي از  مكاني

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Operat_Con String 3-1 كاربري وضعيت 2

      

      

      

 توضیحات: 

  متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1* دامنه: 

 

 



 125                                                             )ویرایش چهارم(                                                صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیعاستاندارد پایگاه داده مکانی 

 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز  

  In_Bo_Mo :اليهنام  ميله مرزينام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس International Boundary Monuumen نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 عالمتي فيزيكي ساخته شده از مصالح گوناگون به منظور مشخص نمودن مرز بين دو كشور.

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 
 

  Prd_Unt   :اليهنام  واحد بهره بردارينام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Production Unit نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 ناحيه و تفكيك گاز آن از مايعات است. محل جمع آوري نفت خام استخراج شده از چاه هاي يك

 1:2.000       1:25.000      1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 بشكه در روز - Capacity Single بهره برداري  *واحدظرفيت 2
 - Operat_Con String 3-1 وضعيت كاربري ** 3

      

 توضیحات: 

نفت خام استخراج شده از چاه هاي يك ناحيه در روز توسط  * منظور از ظرفيت واحد بهره برداري تعداد بشكه هاي

 است. واحد بهره برداري

 متروكه-3در حال بهره برداري -2در دست احداث -1** دامنه: 

 



 126                                                             )ویرایش چهارم(                                                صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیعاستاندارد پایگاه داده مکانی 

 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز  

 

 Rock_Unt :اليهنام  واحد سنگينام عارضه )فارسی( : 

 محدوده :کالس Rock Unit نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 باشند. مشابه ميمجموعه اي از سنگها كه داراي ويژگي رخساره اي، سنگ شناختي و زماني 

 1:2.000       1:25.000      1:250.000  مقیاس نمایش:                         

   سطحي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

   -            - Age Single سن 1

    -    - Lithology String جنس 2

 توضیحات: 

 
 

 Indu_Esb  :اليهنام  واحد صنعتي عارضه )فارسی( : نام

 محدوده :کالس  Industrial Establishment نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

مكان مشخص و ثابتي است كه در آن مجموعه اي از سرمايه و نيروي كار به منظور توليد يك يا چند محصول صنعتي 

 به كار گرفته شده است. 

 1:2.000       1:25.000      1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي نقطه اي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - - Pr_Name String توليدي اصلي نام محصول 2

 نوبت Shift_Num Smallinteger 3-1 تعداد نوبت كاري 3

 نفر - per_Num Smallinteger تعداد پرسنل  4

 - Ownership String 3-1 وضعيت مالكيت* 5

      

      

      

 توضیحات: 

 مالكيت عمومي -3مالكيت خصوصي   -2مالكيت تعاوني  -1* دامنه: 
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 Pht_Cntr: اليهنام  عكس مركزنام عارضه )فارسی( : 

 كنترل نقاط :کالس Photo Center نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 .قائم مركز تصوير عكسبرداري بر روي عكس هوايي تصوير

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 نقطه اي نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - - Block_Num Smallinteger بلوك عكسبرداري شماره 2

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 Al_Ct_Pn: اليهنام  نقطه كنترل ارتفاعينام عارضه )فارسی( : 

 نقاط كنترل :کالس Altimetric Control Point نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 .مي باشد (Z)نقطه اي با ماهيت فيزيكي يا غيرفيزيكي كه داراي ارتفاع زميني 

 1:2.000       1:25.000      1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 نقطه اي نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 متر - Ort_Height Double ارتفاع ارتومتريك * 2

      

      

      

 توضیحات: 
را از سطح آبهاي آزاد منطقه نشان مي  نقطه ارتفاعي كه ارتفاعباشد مي عدد ارتفاعي منتسب به نقطه ارتفاعي* منظور 

 دهد.
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 Pl_Ct_Pn: اليهنام  نقطه كنترل مسطحاتينام عارضه )فارسی( : 

 نقاط كنترل :کالس Planimetric Control Point نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 مي باشد  (x,y)نقطه اي با ماهيت فيزيكي يا غيرفيزيكي كه داراي مختصات مسطحاتي زميني 

 1:2.000       1:25.000      1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 نقطه اي نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 متر - x X_Coord Doubleمختصات  2

 متر - y  Y_Coord Doubleمختصات  3

      

 توضیحات: 

 

 

 Fl_Ct_Pn: اليهنام  وارتفاعينقطه كنترل مسطحاتي نام عارضه )فارسی( : 

 نقاط كنترل :کالس Full Control Point نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 مي باشد.(x,y,z)اي با ماهيت فيزيكي يا غيرفيزيكي كه داراي مختصات زميني كامل نقطه

 1:2.000       1:25.000      1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 نقطه اي نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع فیلدنام  عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 متر - x X_Coord Doubleمختصات  2

 متر - y Y_Coord Doubleمختصات  3

 متر - Ort_Height Double ارتفاع ارتومتريك * 4

      

 توضیحات: 
آبهاي آزاد منطقه نشان مي  را از سطح نقطه ارتفاعي باشد كه ارتفاعمي عدد ارتفاعي منتسب به نقطه ارتفاعي* منظور 

 دهد.
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 Artf_Cut:اليهنام  بريدگي مصنوعينام عارضه )فارسی( : 

 هيسپوگرافي کالس: Artificial Cut نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 قائم و يا معكوس كه از حفاري سطح زمين ايجاد شده باشد.ديواره اي مصنوعي با شيب تند، 

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 

 Trench: اليهنام  ترانشهنام عارضه )فارسی( : 

 هيپسوگرافي کالس: Trench نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 ديواره اي طبيعي با شيب تند، قائم يا معكوس در روي سطح زمين .

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Island: اليهنام  جزيرهنام عارضه )فارسی( : 

 هيپسوگرافي کالس: Island نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 قطعه خشكي كه توسط پهنه بزرگ آبي محصور شده باشد.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي سطحي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع فیلدنام  عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Is_Applicatin String 3-1 وضعيت اسكان * 2

      

      

      

 توضیحات: 

 باشد.نامعلوم، مسكوني و غيرمسكوني تواند  است كه مي وضعيت اسكان* منظور 

 غيرمسكوني -3مسكوني  -2نامعلوم  -1 دامنه:

 
 

 Embnkmnt: اليهنام  خاكريزنام عارضه )فارسی( : 

 هيپسوگرافي کالس:  Embankment نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 ديواره اي مصنوعي از جنس خاك به منظور ايجاد مانع يا كاربردهاي خاص ديگر.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Ridge: اليهنام  الراسخط نام عارضه )فارسی( : 

 هيسپوگرافي کالس: Ridge نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

خطي كه بلندترين نقاط يك بلندي مانند رشته كوه را به يكديگر متصل مي كند و به آن خط تقسيم آب نيز مي 

 گويند.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 Pile: اليهنام   دپو نام عارضه )فارسی( :

 هيپسوگرافي: کالس Pile نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 تپه اي از مواد انباشته شده.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - Materials String 5-1 *جنس مصالح يا مواد 1

      

      

      

      

 توضیحات: 

 سنگ -5 خاك -4 و ماسه شن -3 سنگ ذغال -2نامعلوم  -1دامنه: * 
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 Valley: اليهنام  دره نام عارضه )فارسی( :

 هيپسوگرافي: کالس Valley نام عارضه )التین( :

 عارضهتعریف 

ها داراي شيبي به سوي كف دره افتادگي طويل و باريك در سطح زمين كه معموالً داراي دو دامنه است كه اين دامنه

 باشند.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

  Cape :اليهنام  دماغهنام عارضه )فارسی( : 

 هيپسوگرافي: کالس  Cape نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 خشكي كم و بيش تيزي كه در داخل دريا پيشروي داشته باشد.

 1:2.000       1:25.000    1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Rock: اليهنام  صخرهنام عارضه )فارسی( : 

 هيپسوگرافيکالس:  Rock نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 توده اي منفرد و بزرگ از سنگ كه در سطح زمين و يا درون آبها قرار دارد و باعث ايجاد برآمدگي و پرتگاه مي گردد.

 1:2.000      1:25.000     1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

  Cave :اليهنام   غار نام عارضه )فارسی( :

 وگرافيسهيپ: کالس Cave نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 اي ارتباط دارد.زمين بوسيله روزنه و يا دهانه سطحخالي زيرزميني كه به طور طببيعي بوجود آمده و با  فضاي

 1:2.000      1:25.000     1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Cav_Kind String 4-1 *غار نوع 2

 - Histor_Con String 3-1 **غارتاريخيوضعيت 3

      

 توضیحات: 
 آبدار -4 مرطوب -3 خشك -2 نامعلوم -1دامنه: * 

 باستاني -3 عادي -2 نامعلوم -1** دامنه: 
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 Mountain: اليهنام  كوهنام عارضه )فارسی( : 

 هيسپوگرافي :کالس Mountain نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

تند و قلل \هاي  اطراف خود بوده و داراي دامنه نواحياي از خشكي كه به طور قابل مالحظه اي مرتفع تر از  توده

 به قاعده آن كوچك است. نسبتبرجسته است. وسعت قله يك كوه 

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

   نقطه اي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Name String نام 1

 - Mou_Kind String 3-1 *كوه نوع 2

      

 توضیحات: 

 فشانآتش -3 عادي  -2 نامعلوم -1* دامنه : 

 

 Fault  :اليهنام  گسلنام عارضه )فارسی( : 

 هيسپوگرافي :کالس Fault نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 كيلومتر است. 10دارد. طول آن معموالً بيش از  ناحيهبزرگ و كاري سطح زمين كه نقش اساسي در ساختار  شكستگي

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

   خطي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - Type String 2-1 نوع * 1

 - Position String 4-1 ** موقعيت 2

 - Displacmnt String 5-1 *** كارحركتي و ساز 3

 - Mechanism String 2-1 **** عملكرد 4

 توضیحات: 

 فرعي-2اصلي -1* دامنه: 

 پوشيده -4استنباطي  -3تقريبي  -2مشخص  -1** دامنه: 

 مايل لغز -5راستا لغز راست رو  -4راستا لغز چپ رو  -3راندگي  -2عادي  -1*** دامنه: 

 غيرفعا ل -2فعال  -1**** دامنه: 
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 Pit: اليهنام  گودبردارينام عارضه )فارسی( : 

 گودبرداري :کالس Pit نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 باقيمانده از حفاري سطح زمين. گودال

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  سطحي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 M_Ct_ Ln1: اليهنام  (1اصلي )ميزان  منحنينام عارضه )فارسی( : 

 هيسپوگرافي :کالس Main Contour Line (1) نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

 رود.زمين بكار مي ارتفاعيهندسي نقاط هم ارتفاع سطح زمين كه براي نمايش شكل  مكان

كه  500باشد، به استثناء مضارب متر مي 100مضربي از  (1ميزان اصلي ) هايمنحنيارتفاع  1:250.000در مقياس 

 مربوط به منحني شاخص است.

كه  100باشد، به استثناء مضارب متر مي 20مضربي از  (1ميزان اصلي ) هايمنحنيارتفاع   1:25.000در مقياس 

 مربوط به منحني شاخص است.

كه مربوط به  5باشد، به استثناء مضارب متر مي 1مضربي از  (1ميزان اصلي ) هايمنحنيارتفاع   1:2.000در مقياس 

 منحني شاخص است.

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 خطي خطي خطي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 متر - Ort_Height Double * ارتومتريك ارتفاع 1

      

 توضیحات: 
منحني ميزان اصلي  مي باشد كه ارتفاع  (1منحني ميزان اصلي )ارتومتريك عدد ارتفاعي منتسب به  ارتفاعمنظور از * 

 دهد.را از سطح آبهاي آزاد منطقه نشان مي (1)
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 M_Ct_ Ln2: اليهنام  (2اصلي )ميزان  منحنينام عارضه )فارسی( : 

 هيسپوگرافي :کالس Main Contour Line (2) نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

هاي فوق رود.نقش منحنيمكان هندسي نقاط هم ارتفاع سطح زمين كه براي نمايش شكل ارتفاعي زمين بكار مي

ميزان در وسط منحنيهاي  (2ميزان اصلي ) هايمنحنيباشد. تكميل شكل توپوگرافي زمين در مناطق كم شيب مي

 باشد.متر مي 10مضربي از  1:25.000در مقياس  (2ميزان اصلي ) هايمنحنيگردند. ارتفاع ترسيم مي (1اصلي )

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 متر - Ort_Height Double * ارتومتريك ارتفاع 1

      

 توضیحات: 

ميزان اصلي منحني  مي باشد كه ارتفاع  (2منحني ميزان اصلي )ارتومتريك عدد ارتفاعي منتسب به  ارتفاعمنظور از * 

 دهد.را از سطح آبهاي آزاد منطقه نشان مي (2)

 
 

 Ap_Ct_ Ln: اليهنام  ميزان تقريبي منحنينام عارضه )فارسی( : 

 هيسپوگرافي :کالس Approximate Contour Line نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

به علت وجود موانع از قبيل سايه، جنگل و غيره  مناطقيهندسي نقاط هم ارتفاع سطح زمين است كه چون در  مكان

 باشد، به طور تقريبي براي نمايش شكل ارتفاعي زمين بكار مي رود.نمي رويتسطح زمين به طور كامل قابل 

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

  خطي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 متر - Ort_Height Double * ارتومتريك ارتفاع 1

      

 توضیحات: 

 ميزان تقريبيمنحني  مي باشد كه ارتفاع منحني ميزان تقريبيارتومتريك عدد ارتفاعي منتسب به  ارتفاع* منظور از 

 را از سطح آبهاي آزاد منطقه نشان مي دهد.
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 In_Ct_Ln: اليهنام  ميزان شاخص منحنينام عارضه )فارسی( : 

 هيسپوگرافي :کالس Index Contour Line نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

رود و راهنمايي براي  مي زمين بكار ارتفاعيهندسي نقاط هم ارتفاع سطح زمين كه براي نمايش شكل  مكان

 .گرددمنحنيهاي اصلي تلقي مي 

 1:2.000     1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:                         

 خطي خطي خطي درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 متر - Ort_Height Double *ارتومتريك ارتفاع 1

      

      

 توضیحات: 

 منحني ميزان شاخص مي باشد كه ارتفاع منحني ميزان شاخصارتومتريك عدد ارتفاعي منتسب به  ارتفاع* منظور از 

 را از سطح آبهاي آزاد منطقه نشان مي دهد.

 

 Spot_Hgt: اليهنام  ارتفاعينقطه نام عارضه )فارسی( : 

 هيسپوگرافي :کالس Spot Height نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

نقطه اي با ماهيت غير فيزيكي كه به منظور نمايش شكل ارتفاعي سطح زمين و همچنين ثبت ارتفاعات در مكانهاي 

سطح زمين، فواصل منحني ميزانها از خاص استفاده مي گردد )به طور مثال در مناطقي كه به علت هموار بودن 

يكديگر زياد مي باشد براي نمايش دقيق ارتفاعات از اين نقاط در بين خطوط منحني ميزان استفاده مي گردد و يا در 

 باالترين نقطه ارتفاعي در كوهستانها و يا در پائين ترين نقطه ارتفاعي در دره ها و گودالها(.

 1:2.000     1:25.000   1:250.000           مقیاس نمایش:                

 نقطه اي نقطه اي  درمقیاس:                وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Ort_Height Double ارتفاع ارتومتريك * 1

      

      

 توضیحات: 

را از سطح آبهاي آزاد منطقه نشان مي  نقطه ارتفاعي باشد كه ارتفاعمي عدد ارتفاعي منتسب به نقطه ارتفاعي* منظور 

 دهد.
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 برگ استاندارد   -3-2

  صنعت برقکالس عوارض خاص 
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 برگ استاندارد  -3-2-1

 -عوارض خاص کالس صنعت برق

 برآورد بار 
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 Country :الیهنام  کشورنام عارضه )فارسی( : 

 برآورد بار -صنعت برق :کالس  Country :نام عارضه )التین(

 تعریف عارضه

ست با محدوده جغرافيايي معين که از به هم       شوري ا سيمات ک شور واحدي از تق ستانهاي    ک ستن کليه ا شور   پيو ک

 .و بيانگر مرز رسمي زميني و دريايي با کشورهاي همسايه مي باشد تشكيل مي شود

 1:2.000   1:25.000   1:250.000   نمایش:مقیاس 

   سطحي  درمقیاس: وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Country_ID String  شناسه 1

 - - Name String نام 2

 توضیحات: 

 

 Country :الیهنام  کشورنام عارضه )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

  ا آن شناسائي مي شود.کشور بکه  منظور شناسه منحصر بفردي است شناسه  1

 با آن شناسائي مي شود.کشور سمي که ا نام 2

 توضیحات:

 

 Co_Load_Info :جدولنام  اطالعات بار کشورنام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

 برآورد بار -صنعت برق :کالس Country Load Information :(التین) موجودیت غیرمکانی نام

 تعریف موجودیت غیرمکانی

 منظور مشخصات بار کشور طي سالهاي مختلف است.

 کشورنام عارضه یا موجودیت غیرمکانی مربوطه : 

 مشخصات اقالم توصیفی موجودیت غیرمکانی:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Info_ID String بارشناسه  1

 - - Country_ID String کشورشناسه  2

... * * * * * 

 توضیحات: 
، استان، با توجه به مشترک بودن اقالم توصيفي بار مناطق مختلف شامل کشور، محدوده شرکت برق منطقه اي* 

اقالم  مديريت توزيع برق، ناحيه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و دهستان،محدوده شرکت توزيع برق، محدوده 

 پيوست در ريفتعنام فيلدها، نوع، دامنه، واحد و آنها شامل  توصيفي مرتبط با اين موجوديت غيرمكاني و جزييات

 .ارائه شده است )برگه هاي استاندارد عوارض کالس براورد بار( در انتهاي همين بخش 3و  2، 1هاي 
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 Disp_COB :الیهنام  محدوده عملياتي مرکز ديسپاچينگنام عارضه )فارسی( : 

 برآورد بار -برق صنعت :کالس Dispatching Center Operational Boundary :نام عارضه )التین(

 تعریف عارضه

ديسپاچينگ مسئوليت اداره شبكه موجود در محدوده جغرافيائي يك يا چند شرکت برق منطقه اي همجوار که مرکز 

 عهده دارد.ر آنرا ب

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

   سطحي  درمقیاس: وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - DC_ID String مرکز ديسپاچينگ شناسه 1

 - - DC_Name String نام مرکز ديسپاچينگ 2

 - - DC_OpRe String منطقه و حوزه عملياتي 3

 - Oper_Kind String 4-1 نحوه عملكرد 4

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 Disp_COB :الیهنام  محدوده عملياتي مرکز ديسپاچينگنام عارضه )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 مرکز ديسپاچينگ شناسه 1
که مرکز ديسپاچينگ با آن شناسائي  منحصر بفردي است شناسهمنظور 

 مي شود.

 سمي که مرکز ديسپاچينگ با آن شناسائي مي شود.ا نام مرکز ديسپاچينگ 2

 منطقه و حوزه عملياتي 3
شبكه موجود در محدوده جغرافيائي يك يا چند شرکت برق منطقه اي 

 .عهده دارده همجوار که مرکز ديسپاچينگ مسئوليت اداره آنرا ب

 نحوه عملكرد 4
 .ونيروگاهها ايستگاههانحوه اداره شبكه وبرقراري ارتباط با 

 -Monitoring 2- Remote Control 3- Ordering Control 4 -1 دامنه :
Super Visional 

   

   

  توضیحات:
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 Re_El_CB :الیهنام  ايشرکت برق منطقه محدودهنام عارضه )فارسی( : 

 برآورد بار -صنعت برق :کالس Regional electric company Boundary :نام عارضه )التین(

 تعریف عارضه

 برق منطقه اي متولي نگهداري، بهره برداري وحدوده جغرافيائي شامل يك يا چند استان همجوار که يك شرکت م

 توسعه شبكه برق )توليد، انتقال، توزيع( آن مي باشد.

 1:2.000   1:25.000   1:250.000   مقیاس نمایش:

   سطحي  درمقیاس: وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - PREC_ID String اي منطقهشرکت برق  شناسه 1

 - - DC_Name String اينام شرکت برق منطقه 2

 - - Adminstrat String نام مدير عامل 3

 - - ActSt_Date Date فعاليتشروع  تاريخ 4

5 
مرکز ديسپاچينگ  شناسه

 مربوطه
DC_ID String - - 

      

 شود. اي از ادغام محدوده استانها تهيه ميمحدوده شرکتهاي برق منطقه توضیحات:

 

 

 Re_El_CB :الیهنام  ايشرکت برق منطقه محدودهنام عارضه )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
شرکت برق  شناسه

 اي منطقه

اي تعريف است منحصر به فرد که جهت شناسايي شرکت برق منطقه شناسه اي

 شده است.

  مي باشد.برق منطقه اي  ام حقوقي شرکتن اينام شرکت برق منطقه 2

3 
منظور نام شخصي است که مسئوليت مديرعاملي شرکت برق منطقه اي را  نام مدير عامل

 برعهده دارد

4 
شرکت برق منطقه اي رسما فعاليت خود را شروع باشد که منظور تاريخي مي فعاليتشروع  تاريخ

 نموده است.

5 
مرکز  شناسه

 ديسپاچينگ مربوطه
 مرکز ديسپاچينگ مربوطه مي باشد.  شناسهمنظور 

   

   

  توضیحات:
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 RECB_Load_Info :نام جدول اياطالعات بار شرکت برق منطقهنام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

 Regional electric company :(التین) موجودیت غیرمکانی نام

Boundary Load Information 
 برآورد بار -صنعت برق :کالس

 تعریف موجودیت غیرمکانی

 اي طي سالهاي مختلف است.منظور مشخصات بار محدوده شرکت برق منطقه

 ايبرق منطقهشرکت نام عارضه یا موجودیت غیرمکانی مربوطه : 

 مشخصات اقالم توصیفی موجودیت غیرمکانی:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Info_ID String بارشناسه  1

 - - PREC_ID String اي شرکت برق منطقه شناسه 2

... * * * * * 

 توضیحات: 
محدوده شرکت برق منطقه اي، استان،  * با توجه به مشترک بودن اقالم توصيفي بار مناطق مختلف شامل کشور،

محدوده شرکت توزيع برق، محدوده مديريت توزيع برق، ناحيه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و دهستان، اقالم 

توصيفي مرتبط با اين موجوديت غيرمكاني و جزييات آنها شامل نام فيلدها، نوع، دامنه، واحد و تعريف در پيوست 

 ين بخش )برگه هاي استاندارد عوارض کالس براورد بار( ارائه شده است.در انتهاي هم 3و  2، 1هاي 

 

 Province :الیهنام  استاننام عارضه )فارسی( : 

 برآورد بار -صنعت برق :کالس Province :نام عارضه )التین(

 تعریف عارضه

پيوستن چند شهرستان همجوار      استان واحدي از تقسيمات کشوري است با محدوده جغرافيايي معين که از به هم    

 با توجه به موقعيتهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي وطبيعي تشكيل مي شود.

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش: 

   سطحي درمقیاس:  وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Prov_ID String استان شناسه 1

 - - Name String نام 2

 - - Centr_Name String نام مرکز 3

 نفر - Population integer جمعيت  4

 نفر - APopulaion integer جمعيت شاغل 5

 - - PREC_ID String اي شناسه شرکت برق منطقه 6

 توضیحات: 
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 Province :الیهنام  استاننام عارضه )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 رود.منحصر بفردي است که جهت شناسايي استان بكار مي شناسه ايمنظور  استان شناسه 1

 مي گردد. عارضه استان به صورت رسمي شناساييآن با منظور نامي است که  نام 2

 نام مرکز 3
شود و به وسيله اين نام منظور نام شهري است که به مرکز استان مورد نظر اطالق مي

 شناسايي مي گردد.

 .باشدمنظور تعداد افراد ساکن در هر استان بر طبق آخرين آمارگيري انجام شده مي جمعيت  4

5 
بر طبق آخرين آمارگيري انجام شده  استانمنظور تعداد افراد شاغل ساکن در هر  جمعيت شاغل

 .باشدمي

6 
شناسه شرکت 

 اي برق منطقه

اي است که استان داخل محدوده جغرافيايي آن قرار منظور شناسه شرکت برق منطقه

 گرفته است.

   

   

  توضیحات:

 

 Pr_Load_Info :نام جدول بار استاناطالعات نام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

 برآورد بار -صنعت برق :کالس Province Load Information :(التین) موجودیت غیرمکانی نام

 تعریف موجودیت غیرمکانی

 طي سالهاي مختلف است. استانمنظور مشخصات بار 

 استاننام عارضه یا موجودیت غیرمکانی مربوطه : 

 موجودیت غیرمکانی:مشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Info_ID String بارشناسه  1

 - - Prov_ID String شناسه استان 2

... * * * * * 

 توضیحات: 
* با توجه به مشترک بودن اقالم توصيفي بار مناطق مختلف شامل کشور، محدوده شرکت برق منطقه اي، استان، 

توزيع برق، محدوده مديريت توزيع برق، ناحيه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و دهستان، اقالم محدوده شرکت 

توصيفي مرتبط با اين موجوديت غيرمكاني و جزييات آنها شامل نام فيلدها، نوع، دامنه، واحد و تعريف در پيوست 

 ار( ارائه شده است.در انتهاي همين بخش )برگه هاي استاندارد عوارض کالس براورد ب 3و  2، 1هاي 
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 Po_Di_CB :الیهنام  شرکت توزيع نيروي برق محدوده نام عارضه )فارسی( :

 برآورد بار -صنعت برق :کالس Power Distribution Company Boundary :نام عارضه )التین(

 تعریف عارضه

زيع برق همجوار که يك شرکت تويا چند استان  يك شهرستان، يك و محدوده جغرافيائي شامل تمام يا بخشي از

 توسعه شبكه توزيع برق آن مي باشد . بهره برداري و ،متولي نگهداري

 1:2.000   1:25.000   1:250.000   مقیاس نمایش:

   سطحي  درمقیاس: وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - PDEC_ID String شرکت توزيع نيروي برق شناسه 1

 - - PDEC_Name String شرکت توزيع نيروي برق نام 2

 - - Adminstrat String نام مدير عامل 3

 - - ActSt_Date Date فعاليتشروع  تاريخ 4

 - - Prov_ID String استان شناسه 5

      

 توضیحات: 

 

 Po_Di_CB :الیهنام  شرکت توزيع نيروي برقمحدوده نام عارضه )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
شرکت توزيع نيروي  شناسه

 برق

منحصر بفردي است که جهت شناسايي شرکت توزيع نيروي  شناسهمنظور 

 برق تعريف شده است.

2 
شرکت توزيع نيروي  نام

 برق

برداري و توسعه شرکتي است که متولي نگهداري، بهره منظور نام حقوقي

 باشد.شبكه توزيع برق در محدوده آن مي

3 
منظور نام شخصي است که مسئوليت مديرعاملي شرکت توزيع نيروي برق  نام مدير عامل

 را برعهده دارد

4 
فعاليت خود را شرکت توزيع نيروي برق رسما باشد که منظور تاريخي مي فعاليتشروع  تاريخ

 شروع نموده است.

5 
استاني است که شرکت توزيع نيروي برق داخل محدوده  شناسهمنظور  استان شناسه

 جغرافيايي آن قرار گرفته است.

   

   

  توضیحات:
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اطالعات بار شرکت توزيع نام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

 نيروي برق

 PDCB_Load_Info :نام جدول

 Power Distribution :(التین) غیرمکانی موجودیت نام

Company Boundary Load Information 
 برآورد بار -صنعت برق :کالس

 تعریف موجودیت غیرمکانی

 طي سالهاي مختلف است. منظور مشخصات بار محدوده مورد مطالعه شرکت توزيع نيروي برق

 نيروي برقشرکت توزيع نام عارضه یا موجودیت غیرمکانی مربوطه : 

 مشخصات اقالم توصیفی موجودیت غیرمکانی:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Info_ID String بارشناسه  1

 - - PDEC_ID String شناسه شرکت توزيع نيروي برق 2

... * * * * * 

 توضیحات: 
محدوده شرکت برق منطقه اي، استان، با توجه به مشترک بودن اقالم توصيفي بار مناطق مختلف شامل کشور، * 

محدوده شرکت توزيع برق، محدوده مديريت توزيع برق، ناحيه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و دهستان، اقالم 

 پيوست در تعريفنام فيلدها، نوع، دامنه، واحد و آنها شامل  توصيفي مرتبط با اين موجوديت غيرمكاني و جزييات

 ارائه شده است. )برگه هاي استاندارد عوارض کالس براورد بار( ن بخشدر انتهاي همي 3و  2، 1هاي 

 

 Po_Di_MB :الیهنام  محدوده مديريت توزيع نيروي برق نام عارضه )فارسی( :

 برآورد بار -صنعت برق :کالس Power Distribution Management Boundary :نام عارضه )التین(

 تعریف عارضه

چند شهرستان يا يك شهرستان و يا بخشي از يك شهرستان که يك مديريت توزيع نيروي برق محدوده جغرافيايي 

 باشد.)يا امور توزيع برق( متولي نگهداري، بهره برداري و توسعه شبكه توزيع برق آن مي

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش: 

   سطحي درمقیاس:  وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - PDEM_ID String مديريت توزيع نيروي برق شناسه 1

 - - PDEM_Name String نام مديريت توزيع نيروي برق 2

 - - PDEC_ID String شرکت توزيع نيروي برق شناسه 3

      

      

 توضیحات: 
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 Po_Di_MB :الیهنام  محدوده مديريت توزيع نيروي برقنام عارضه )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

شناسه مديريت توزيع نيروي  1

 برق

منظور کد منحصر به فردي است که جهت شناسايي مديريت توزيع نيروي 

 برق تعريف شده است.

 .است برق نيروي توزيع منظور نام مديريت نام مديريت توزيع نيروي برق 2

توزيع نيروي شناسه شرکت  3

 برق

منظور کد شرکت توزيع نيروي برق است که مديريت توزيع برق زير 

 باشد.مجموعه آن مي

   

   

   

   

   

   

  توضیحات:

 

توزيع  ريتيمداطالعات بار نام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

 نيروي برق

 PDMB_Load_Info :نام جدول

 Power Distribution :(التین) موجودیت غیرمکانی نام

Management Boundary Load Information 
 برآورد بار -صنعت برق :کالس

 تعریف موجودیت غیرمکانی

 طي سالهاي مختلف است. توزيع نيروي برق مديريتمنظور مشخصات بار محدوده مورد مطالعه 

 توزيع نيروي برق مديريتنام عارضه یا موجودیت غیرمکانی مربوطه : 

 مشخصات اقالم توصیفی موجودیت غیرمکانی:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Info_ID String بارشناسه  1

 - - PDEM_ID String توزيع نيروي برق مدريتشناسه  2

... * * * * * 

 توضیحات: 
شرکت برق منطقه اي، استان، با توجه به مشترک بودن اقالم توصيفي بار مناطق مختلف شامل کشور، محدوده * 

محدوده شرکت توزيع برق، محدوده مديريت توزيع برق، ناحيه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و دهستان، اقالم 

 پيوست در تعريفنام فيلدها، نوع، دامنه، واحد و آنها شامل  توصيفي مرتبط با اين موجوديت غيرمكاني و جزييات

 ارائه شده است. برگه هاي استاندارد عوارض کالس براورد بار() در انتهاي همين بخش 3و  2، 1هاي 

 

 

 



 150                                                     )ویرایش چهارم(                                                       صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیعاستاندارد پایگاه داده مکانی 

 

 

 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Division :الیهنام  ناحيهنام عارضه )فارسی( : 

 برآورد بار -صنعت برق :کالس Division :نام عارضه )التین(

 تعریف عارضه

 باشد.مجموع چند مرکز مصرف است که معموالً شامل محدوده يك شرکت توزيع مي

 1:2.000   1:25.000   1:250.000   نمایش:مقیاس 

   سطحي  درمقیاس: وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Divis_ID String ناحيه شناسه 1

 - - Divis_Name String ناحيهنام  2

 - - PDEC_ID String شناسه شرکت توزيع نيروي برق 3

      

      

 توضیحات: 

 

 Division :الیهنام  ناحيهنام عارضه )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 رود.منحصر بفردي است که جهت شناسايي ناحيه بكار ميشناسه منظور  ناحيهشناسه  1

 ناحيهنام  2
 منظور نامي است که به وسيله آن عارضه ناحيه به صورت رسمي شناسايي 

 مي گردد.

3 
شناسه شرکت توزيع 

 نيروي برق

 ييايداخل محدوده جغراف هياست که ناح شرکت توزيع نيروي برقشناسه منظور 

 آن قرار گرفته است.

   

   

   

   

  توضیحات:
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 Di_Load_Info :نام جدول ناحيهاطالعات بار نام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

 برآورد بار -صنعت برق :کالس Division Load Information :(التین) موجودیت غیرمکانی نام

 تعریف موجودیت غیرمکانی

 طي سالهاي مختلف است. ر مشخصات بار ناحيه منظو

 ناحيهنام عارضه یا موجودیت غیرمکانی مربوطه : 

 توصیفی موجودیت غیرمکانی:مشخصات اقالم 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Info_ID String بارشناسه  1

 - - Divis_ID String ناحيهشناسه  2

... * * * * * 

 توضیحات: 
* با توجه به مشترک بودن اقالم توصيفي بار مناطق مختلف شامل کشور، محدوده شرکت برق منطقه اي، استان، 

محدوده شرکت توزيع برق، محدوده مديريت توزيع برق، ناحيه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و دهستان، اقالم 

توصيفي مرتبط با اين موجوديت غيرمكاني و جزييات آنها شامل نام فيلدها، نوع، دامنه، واحد و تعريف در پيوست 

 الس براورد بار( ارائه شده است.در انتهاي همين بخش )برگه هاي استاندارد عوارض ک 3و  2، 1هاي 

 

 Load_Center :الیهنام  مرکز مصرفنام عارضه )فارسی( : 

 برآورد بار -صنعت برق :کالس Load Center :نام عارضه )التین(

 تعریف عارضه

يك شوند. در اغلب مواقع هر شهرستان فوق توزيع تغذيه مي ايستگاهمجموع دهستانهايي است که از يك يا چند 

 باشد.مرکز مصرف مي

 1:2.000   1:25.000   1:250.000   مقیاس نمایش:

   سطحي  درمقیاس: وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 LoCen_ID مرکز مصرفشناسه  1
String - - 

 LoCen_Name مرکز مصرفنام  2
String - - 

 - - Divis_ID String شناسه ناحيه 3

      

      

 توضیحات: 
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 Load Center :الیهنام  مرکز مصرفنام عارضه )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 رود.منحصر بفردي است که جهت شناسايي مرکز مصرف بكار ميشناسه منظور  مرکز مصرفشناسه  1

 مرکز مصرفنام  2
منظور نامي است که به وسيله آن عارضه مرکز مصرف به صورت رسمي شناسايي 

 مي گردد.

3 
ناحيه اي است که مرکز مصرف داخل محدوده جغرافيايي آن قرار شناسه منظور  ناحيهشناسه 

 گرفته است.

   

   

   

   

   

   

   

  توضیحات:

 

 RC_Load_Info :نام جدول اطالعات بار مرکز مصرفنام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

 Load Center Load :(التین) موجودیت غیرمکانی نام

Information 
 برآورد بار -صنعت برق :کالس

 تعریف موجودیت غیرمکانی

 منظور مشخصات بار مرکز مصرف طي سالهاي مختلف است.

 مرکز مصرفنام عارضه یا موجودیت غیرمکانی مربوطه : 

 مشخصات اقالم توصیفی موجودیت غیرمکانی:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Info_ID String بارشناسه  1

 LoCen_ID مرکز مصرفشناسه  2
String - - 

... * * * * * 

 توضیحات: 
* با توجه به مشترک بودن اقالم توصيفي بار مناطق مختلف شامل کشور، محدوده شرکت برق منطقه اي، استان، 

بخش و دهستان، اقالم محدوده شرکت توزيع برق، محدوده مديريت توزيع برق، ناحيه، مرکز مصرف، شهرستان، 

توصيفي مرتبط با اين موجوديت غيرمكاني و جزييات آنها شامل نام فيلدها، نوع، دامنه، واحد و تعريف در پيوست 

 در انتهاي همين بخش )برگه هاي استاندارد عوارض کالس براورد بار( ارائه شده است. 3و  2، 1هاي 
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 Urbn_Dst: اليهنام  شهرستاننام عارضه )فارسی( : 

 برآورد بار -صنعت برق :کالس Urban District نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

شهرستان واحدي از تقسيمات کشوري است با محدوده جغرافيايي معين که از به هم پيوستن چند بخش همجوار 

 را به وجود آورده اند. که از نظر عوامل طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني

 1:2.000   1:25.000   1:250.000   مقیاس نمایش:

   سطحي  درمقیاس: وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 UD_ID شهرستانشناسه  1
String - - 

 - - Name String نام 2

 - - Centr_Name String نام مرکز 3

 نفر - Population integer جمعيت  4

 - - LoCen_ID String مرکز مصرفشناسه  5

 - - LoCen2_ID String دوم مرکز مصرفشناسه  6
      

 توضیحات: 

 

 Urbn_Dst :الیهنام  شهرستاننام عارضه )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
شناسه 

 شهرستان
 رود.منحصر بفردي است که جهت شناسايي شهرستان بكار ميشناسه منظور 

 د.شومي  شهرستان به صورت رسمي شناساييعارضه آن  بامنظور نامي است که  نام 2

 نام مرکز 3
شود و به وسيله اين است که به مرکز شهرستان مورد نظر اطالق ميمنظور نام شهري 

 نام شناسايي مي گردد.

 .باشدمنظور تعداد افراد ساکن در هر شهرستان بر طبق آخرين آمار مي جمعيت  4

5 
مرکز شناسه 

 مصرف

مرکز مصرفي است که شهرستان داخل محدوده جغرافيايي آن قرار شناسه منظور 

 گرفته است.

6 
مرکز شناسه 

 دوم مصرف

از آن مرکز مصرف  باشد که ممكن است شهرستانمي مرکز مصرف دومشناسه منظور 

 .تغذيه نمايد

   

   

   

  توضیحات:
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 UD_Load_Info :نام جدول اطالعات بار شهرستاننام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

 Urban District Load :(التین) موجودیت غیرمکانی نام

Information 
 برآورد بار -صنعت برق :کالس

 تعریف موجودیت غیرمکانی

 طي سالهاي مختلف است. شهرستانمنظور مشخصات بار 

 شهرستاننام عارضه یا موجودیت غیرمکانی مربوطه : 

 مشخصات اقالم توصیفی موجودیت غیرمکانی:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Info_ID String بارشناسه  1

 - - UD_ID String شهرستانشناسه  2

... * * * * * 

 توضیحات: 
* با توجه به مشترک بودن اقالم توصيفي بار مناطق مختلف شامل کشور، محدوده شرکت برق منطقه اي، استان، 

دهستان، اقالم  محدوده شرکت توزيع برق، محدوده مديريت توزيع برق، ناحيه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و

توصيفي مرتبط با اين موجوديت غيرمكاني و جزييات آنها شامل نام فيلدها، نوع، دامنه، واحد و تعريف در پيوست 

 در انتهاي همين بخش )برگه هاي استاندارد عوارض کالس براورد بار( ارائه شده است. 3و  2، 1هاي 

 

 District: اليهنام  بخش نام عارضه )فارسی( : 

 برآورد بار -صنعت برق :کالس District نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

بخش واحدي است از تقسيمات کشوري که داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از به هم پيوستن چند دهستان 

اجتماعي، فرهنگي، همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر که در آن عوامل طبيعي و اوضاع 

اقتصادي و سياسي واحد همگني را بوجود مي آورد به نحوي که با درنظر گرفتن تناسب وسعت، جمعيت. ارتباطات 

و دسترسي و ساير موقعيتها، نيل به اهداف و برنامه ريزي هاي دولت در جهت احيا امكانات طبيعي و استعدادهاي 

 تسهيل گردد.اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000   مقیاس نمایش:

   سطحي  درمقیاس: وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - District_ID String شناسه بخش 1

 - - Name String نام 2

 - - Centr_Name String نام مرکز 3

 نفر  - Population integer جمعيت 4

 شهرستانشناسه  5
UD_ID String - - 
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 District: اليهنام  بخش نام عارضه )فارسی( : 

 برآورد بار -صنعت برق :کالس District نام عارضه )التین( :

 تعریف عارضه

هستان دبخش واحدي است از تقسيمات کشوري که داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از به هم پيوستن چند 

ي، فرهنگي، اجتماعهمجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر که در آن عوامل طبيعي و اوضاع 

رتباطات ااقتصادي و سياسي واحد همگني را بوجود مي آورد به نحوي که با درنظر گرفتن تناسب وسعت، جمعيت. 

استعدادهاي  و دسترسي و ساير موقعيتها، نيل به اهداف و برنامه ريزي هاي دولت در جهت احيا امكانات طبيعي و

 تسهيل گردد.اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000   مقیاس نمایش:

   سطحي  درمقیاس: وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 توضیحات: 

 

 District :الیهنام  بخشنام عارضه )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 رود.منحصر بفردي است که جهت شناسايي بخش بكار ميشناسه منظور  بخششناسه  1

 نام 2
 منظور نامي است که به وسيله آن عارضه بخش به صورت رسمي شناسايي 

 مي گردد.

 نام مرکز 3
شود و به وسيله اين منظور نام شهري است که به مرکز بخش مورد نظر اطالق مي

 شناسايي مي گردد.نام 

 .باشدمنظور تعداد افراد ساکن در هر بخش بر طبق آخرين آمارگيري انجام شده مي جمعيت  4

5 
شهرستاني است که بخش داخل محدوده جغرافيايي آن قرار گرفته شناسه منظور  شهرستانشناسه 

 است.

   

  توضیحات:
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 Dis_Load_Info :نام جدول بخشاطالعات بار نام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

 برآورد بار -صنعت برق :کالس District Load Information :(التین) موجودیت غیرمکانی نام

 تعریف موجودیت غیرمکانی

 طي سالهاي مختلف است. بخشمنظور مشخصات بار 

 بخشنام عارضه یا موجودیت غیرمکانی مربوطه : 

 غیرمکانی:مشخصات اقالم توصیفی موجودیت 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Info_ID String بارشناسه  1

 - - District_ID String بخششناسه  2

... * * * * * 

 توضیحات: 
* با توجه به مشترک بودن اقالم توصيفي بار مناطق مختلف شامل کشور، محدوده شرکت برق منطقه اي، استان، 

برق، محدوده مديريت توزيع برق، ناحيه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و دهستان، اقالم محدوده شرکت توزيع 

توصيفي مرتبط با اين موجوديت غيرمكاني و جزييات آنها شامل نام فيلدها، نوع، دامنه، واحد و تعريف در پيوست 

 ائه شده است.در انتهاي همين بخش )برگه هاي استاندارد عوارض کالس براورد بار( ار 3و  2، 1هاي 

 

 Rural_District :الیهنام  دهستاننام عارضه )فارسی( : 

 برآورد بار -صنعت برق :کالس Rural_District :نام عارضه )التین(

 تعریف عارضه

معين بوده و از به هم پيوستن چند  جغرافياييکوچكترين واحد تقسيمات کشوري است که داراي محدوده  دهستان

که از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، همگن  شودروستا، مكان و مزرعه همجوار تشكيل مي 

 و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد. رسانيبوده و امكان خدمات 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000   مقیاس نمایش:

   سطحي  درمقیاس: وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - RuDistr_ID String شناسه دهستان 1

 - - RuDistr_Name String نام دهستان 2

 Centr_Name نام مرکز  3
String - - 

 نفر - Population integer جمعيت 4

  Cities_Name نام شهرهاي زير مجموعه 5
String - - 

 District_ID بخششناسه  6
String - - 

      

 توضیحات: 
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 Rural_District :الیهنام  دهستاننام عارضه )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 رود.منحصر بفردي است که جهت شناسايي دهستان بكار ميشناسه منظور  دهستانشناسه  1

 آن عارضه دهستان به صورت رسمي شناسايي مي گردد. بامنظور نامي است که  نام دهستان 2

 نام مرکز  3
شود و به منظور نام شهر يا روستايي است که به مرکز دهستان مورد نظر اطالق مي

 وسيله اين نام شناسايي مي گردد.

 .باشدمنظور تعداد افراد ساکن در هر دهستان بر طبق آخرين آمار مي جمعيت 4

5 
نام شهرهاي زير 

 مجموعه

به عنوان زير  برنامه ريزي تلفيقيبندي دفتر منظور نام شهرهاي است که در تقسيم

 مجموعه دهستان در نظر گرفته شده است.

6 
بخشي است که دهستان داخل محدوده جغرافيايي آن قرار گرفته شناسه منظور  بخششناسه 

 است.

   

  توضیحات:

 

 RD_Load_Info :نام جدول دهستاناطالعات بار نام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

 Rural_District Load :(التین) موجودیت غیرمکانی نام

Information 
 برآورد بار -صنعت برق :کالس

 تعریف موجودیت غیرمکانی

 طي سالهاي مختلف است. دهستانمنظور مشخصات بار 

 دهستاننام عارضه یا موجودیت غیرمکانی مربوطه : 

 مشخصات اقالم توصیفی موجودیت غیرمکانی:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Info_ID String بارشناسه  1

 - - RuDistr_ID String شناسه دهستان 2

... * * * * * 

 توضیحات: 

* با توجه به مشترک بودن اقالم توصيفي بار مناطق مختلف شامل کشور، محدوده شرکت برق منطقه اي، استان، 

مديريت توزيع برق، ناحيه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و دهستان، اقالم محدوده شرکت توزيع برق، محدوده 

توصيفي مرتبط با اين موجوديت غيرمكاني و جزييات آنها شامل نام فيلدها، نوع، دامنه، واحد و تعريف در پيوست 

 در انتهاي همين بخش )برگه هاي استاندارد عوارض کالس براورد بار( ارائه شده است. 3و  2، 1هاي 
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 Indust_Zone :الیه نام يصنعت شهرکعارضه )فارسی( :  نام

 برآورد بار -صنعت برق :کالس Industrial Zone :)التین( عارضه نام

 عارضه تعریف

اي از واحدهاي صنعتي، پژوهشي، فناوري و خدمات است داراي محدوده و مساحت معين، براي استقرار مجموعه مكاني

اي و بازرگاني که تمام يا قسمتي از امكانات زير رساني، مشاورهپشتيباني از قبيل طراحي مهندسي، آموزشي، اطالع

يب فعاليتهاي آن در اختيار واحدهاي مذکور قرار بنايي و خدمات ضروري را با توجه به نوع و وسعت شهرک و ترک

 دهد. مي

 1:2.000   1:25.000   1:250.000   مقیاس نمایش:

  نقطه اي نقطه اي  درمقیاس: وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - IZ_ID String شناسه شهرک صنعتي 1

 - - IZ_Name String نام شهرک صنعتي 2

 - - IZ_ZoNam String نام امور برق 3

 مگاوات - IZ_CurPow Double قدرت درخواستي فعلي 4

 مگاوات - IZ_FuPow Double قدرت درخواستي آتي 5

 - - IZ_SubNam String نام ايستگاه تغذيه کننده 6

 کيلوولت - IZ_Vol Single ولتاژ ايستگاه تغذيه کننده سطح 7

 - IZ_ConTy String 3-1 قرارداد  وضعيت 8

 - - Address String آدرس 9

 مترمربع - IZ_Area Double مساحت 10

 - - RuDistr_ID String شناسه دهستان  11

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Indust_Zone :الیه نام يصنعت شهرکعارضه )فارسی( :  نام

 و دامنه اقالم توصیفی عارضه: فیتعر 

 و دامنه فیتعر  عنوان فیرد

 شهرک صنعتي شناسه 1
منحصر بفردي است که جهت شناسايي شهرک صنعتي بكار شناسه منظور 

 رود.مي

 نام شهرک صنعتي 2
نامي است که به وسيله آن عارضه شهرک صنعتي به صورت رسمي منظور 

 شناسايي مي گردد.

 نام امور برق 3
مربوط به شرکت  "امور برق"نام امور برق تغذيه کننده شهرک صنعتي است. 

 هاي توزيع مي باشد

 قدرت درخواستي فعلي 4
شهرک  يا قدرت برقدار و يا داراي قرارداد قدرت درخواستي فعليمنظور 

 صنعتي است. 

 شهرک صنعتي است.  قدرت درخواستي آتيمنظور  قدرت درخواستي آتي 5

 شهرک صنعتي است.  نام ايستگاه تغذيه کنندهمنظور  نام ايستگاه تغذيه کننده 6

7 
سطح ولتاژ ايستگاه 

 تغذيه کننده

 شهرک صنعتي است.  سطح ولتاژ ايستگاه تغذيه کنندهمنظور 

8 
 شهرک صنعتي است. قرارداد منظور وضعيت قرارداد  وضعيت

 مكاتبه اي نامشخص -3مكاتبه اي قطعي  -2قطعي  -1دامنه: 

 شهرک صنعتي است.  آدرسمنظور  آدرس 9

 شهرک صنعتي است.  مساحتمنظور  مساحت 10

 دهستاني است که شهرک صنعتي در آن واقع شده است. شناسه دهستان  شناسه 11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  توضیحات:
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 Big_Consumer :الیه نام بزرگ کننده مصرفعارضه )فارسی( :  نام

 برآورد بار -صنعت برق :کالس Big Consumer :)التین( عارضه نام

 عارضه تعریف

 باشد.کيلووات و باالتر مي 250آن برابر با  ديماندمنظور مصرف کننده انرژي برق است که 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000   مقیاس نمایش:

  نقطه اي نقطه اي  درمقیاس: وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - BC_ID String مصرف کننده بزرگ شناسه 1

 - - BC_ISIC_O String قديم ISICکد  2

 - - ISIC_O_Des String قديم ISICکد شرح  3

 - - BC_ISIC_N String جديد ISICکد  4

 - - ISIC_N_Des String جديد ISICکد شرح  5

 - - BC_Name String نام مصرف کننده بزرگ 6

 - - BC_ZoNam String نام امور برق 7

 - - BC_SubNam String نام ايستگاه تغذيه کننده 8

 کيلوولت - BC_Vol Single ايستگاه تغذيه کننده سطح ولتاژ 9

 نوبت BC_Sequ String 3-1 نوبت کاري 10

 مگاوات - BC_CurPow Double قدرت درخواستي فعلي 11

 مگاوات - BC_FuPow Double قدرت درخواستي آتي 12

 - BC_ConTy String 3-1 وضعيت مصرف کننده 13

 - BC_PaTy String 6-1 نوع تعرفه 14

 - - BC_Prod String محصوالت توليدي 15

 - - BC_InName String نام شهرک صنعتي 16

 - - BC_SubCo String شماره اشتراک 17

 - - BC_DocCo String شماره پرونده 18

 - - BC_Code String کدشناسايي 19

 - BC_OlSub String 2-1 ايمشترک مستقيم برق منطقه 20

 - - PC_Crypt String شماره رمز رايانه 21

 - - Address String آدرس 22

 - - RuDistr_ID String شناسه دهستان 23

 -  - Comments String توضيحات 24

      

      

 توضیحات: 
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 Big_Consumer :الیه نام بزرگ کننده مصرفعارضه )فارسی( :  نام

 و دامنه اقالم توصیفی عارضه: فیتعر 

 و دامنه فیتعر  عنوان فیرد

1 
مصرف کننده شناسه 

 بزرگ

شناسايي مصرف کننده بكار منظور شناسه منحصر به فردي است که جهت 

 مي باشد که همان شناسه ملي مصرف کننده رود.مي

 قديم ISICکد  2
 طبقه كي ISICمصرف کننده بزرگ در استاندارد قديم است.  ISICمنظور کد 

 .دباش يم ياقتصاد يها تيفعال هيکل يطبقه بند يمرجع برا يبند

 .استاندارد قديم استشرح کد آيسيك در  منظور قديم ISICکد شرح  3

 مصرف کننده بزرگ در استاندارد جديد است. ISICمنظور کد  جديد ISICکد  4

 .شرح کد آيسيك در استاندارد جديد است منظور جديد ISICکد شرح  5

 نام مصرف کننده بزرگ 6
ي به صورت رسم مصرف کننده بزرگمنظور نامي است که به وسيله آن عارضه 

 شناسايي مي گردد.

 مصرف کننده بزرگ است.  نام امور برقمنظور  نام امور برق 7

 مصرف کننده بزرگ است.  نام ايستگاه تغذيه کنندهمنظور  نام ايستگاه تغذيه کننده 8

9 
ايستگاه  سطح ولتاژ

 تغذيه کننده

 مصرف کننده بزرگ است.  ايستگاه تغذيه کننده سطح ولتاژمنظور 

 3-3 2-2 1-1مصرف کننده بزرگ است. دامنه:  نوبت کاريمنظور  نوبت کاري 10

 مصرف کننده بزرگ است.  قدرت درخواستي فعليمنظور  قدرت درخواستي فعلي 11

 مصرف کننده بزرگ است.  قدرت درخواستي آتيمنظور  قدرت درخواستي آتي 12

 وضعيت مصرف کننده 13
 منظور وضعيت مصرف کننده بزرگ است.

 مكاتبه اي نامشخص -3مكاتبه اي قطعي  -2قطعي  -1دامنه: 

 نوع تعرفه 14
 -3تجاري  -2خانگي  -1مصرف کننده بزرگ است. دامنه:  نوع تعرفهمنظور 

 روشنايي معابر و ساير -6کشاورزي  -5عمومي  -4صنعتي 

 مصرف کننده بزرگ است.  محصوالت توليديمنظور  محصوالت توليدي 15

 نام شهرک صنعتي 16
است که ممكن است مصرف کننده بزرگ در آن  شهرک صنعتينام منظور 

 واقع شده باشد. 

 مصرف کننده بزرگ است.  شماره اشتراکمنظور  شماره اشتراک 17

 مصرف کننده بزرگ است.  شماره پروندهمنظور  شماره پرونده 18

 مصرف کننده بزرگ است.  کدشناساييمنظور  کدشناسايي 19

20 
مشترک مستقيم برق 

 ايمنطقه

منظور اين است که آيا مصرف کننده بزرگ جزء مشترکين مستقيم برق 

 خير.  -2بله  -1اي است يا خير. دامنه: منطقه

 .است بزرگ کننده مصرف شماره رمز رايانه منظور شماره رمز رايانه 21

 منظور آدرس مصرف کننده بزرگ است. آدرس 22

 .است شده واقع آن در بزرگ کننده مصرف که است يدهستان شناسه منظور شناسه دهستان 23

 توضيحات تكميلي مربوط به مصرف کننده بزرگ مي باشد.منظور  توضيخات 24

  توضیحات:
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 For_Consumer :الیه نام خارجي کننده مصرفعارضه )فارسی( :  نام

 برآورد بار -صنعت برق :کالس Foreign Consumer :(التین) عارضه نام

 عارضه تعریف

 کشورهاي همسايه هستند که در خارج از مرز ايران قرار گرفته و با شبكه برق ايران تبادل دارند.منظور 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش: 

   نقطه اي درمقیاس:  وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - FC_ID String خارجي مصرف کننده شناسه 1

 - - FC_Name String خارجينام مصرف کننده  2

 - - FC_SubNam String ايستگاه تغذيه کنندهنام  3

 کيلوولت - FC_Vol Single ايستگاه تغذيه کننده سطح ولتاژ 4

 کيلوولت - Line_Vol Single سطح ولتاژ خط 5

 مگاوات - Rep_Pow Double قدرت درخواستي 6

 - - RuDistr_ID String شناسه دهستان 7

      

 توضیحات: 

 

 For_Consumer :الیه نام خارجي کننده مصرفعارضه )فارسی( :  نام

 و دامنه اقالم توصیفی عارضه: فیتعر 

 و دامنه فیتعر  عنوان فیرد

1 
مصرف کننده  شناسه

 خارجي

خارجي منحصر به فردي است که جهت شناسايي مصرف کننده شناسه منظور 

 رود.بكار مي

2 
نام مصرف کننده 

 خارجي

به صورت مصرف کننده خارجي است که به وسيله آن کشور همسايه  منظور نام

 رسمي شناسايي مي گردد.

 است.  خارجيمصرف کننده  نام ايستگاه تغذيه کنندهمنظور  نام ايستگاه تغذيه کننده 3

4 
ايستگاه  سطح ولتاژ

 تغذيه کننده

 است.  خارجيمصرف کننده  ايستگاه تغذيه کننده سطح ولتاژمنظور 

 سطخ ولتاژ خط تغذيه کننده است. منظور سطح ولتاژ خط 5

 منظور قدرت درخواستي مصرف کننده خارجي است. قدرت درخواستي 6

7 
منظور شناسه دهستان محل ايستگاه تغذيه کننده آن مصرف کننده خارجي  دهستانشناسه 

 است.

  توضیحات:
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Con_Load_Info :نام جدول کنندگاناطالعات بار مصرف نام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

 Consumer Loadنام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

Information 
 برآورد بار -صنعت برق :کالس

 موجودیت غیرمکانیتعریف 

( طي سالهاي کننده بزرگ و مصرف کننده خارجي مورد مطالعه )شهرک صنعتي، مصرف مصرف کنندگانمنظور بار 

 مختلف است.

 مصرف کننده خارجيو  شهرک صنعتي، مصرف کننده بزرگنام عارضه یا موجودیت های غیرمکانی : 

 :موجودیت غیرمکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Info_ID String بار شناسه  1

 - - Center_ID String مرکزشناسه  2

 - Center_Type String 3-1 مرکزنوع  3

 - - Year SmallInteger سال  4

 مگاوات - Co_Lo_Max Double حداکثر بار 5

 - - Ce_LoaIn Double ضريب بار 6

 - - Co_SynCoe Single ضريب همزماني 7

 مصرف انرژي 8
Ce_SePow Double 

- 
مگاوات 

 ساعت

 مگاوات - Ce_Pow Double ديماند 9

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Con_Load_Info :نام جدول اطالعات بار مصرف کنندگاننام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 بارشناسه  1
مورد مطالعه )مندرج در تعريف( مرکز منحصر به فرد رکورد بار شناسه منظور 

 است. 

 مورد مطالعه )مندرج در تعريف( است. مرکز منحصر به فرد شناسه منظور   مرکز يا ايستگاهشناسه  2

 مرکز يا ايستگاهنوع  3
 مورد مطالعه )مندرج در تعريف( است.  مرکزمنظور نوع 

 مصرف کننده خارجي  -3مصرف کننده بزرگ  -2شهرک صنعتي  -1دامنه : 

 سال  4
منظور سالي است که بار مرکز مورد مطالعه )مندرج در تعريف( اندازه گيري و 

 يا پيش بيني شده است.

 حداکثر بار 5
در هر سال آماري  منظور حداکثر بار در مرکز مورد مطالعه )مندرج در تعريف(

 است.  يا برآوردي

 ضريب بار 6
در مرکز مورد مطالعه )مندرج در تعريف( در هر سال آماري  ضريب بارمنظور 

 يا برآوردي است. 

 ضريب همزماني 7
در مرکز مورد مطالعه )مندرج در تعريف( در هر سال  ضريب همزمانيمنظور 

 آماري يا برآوردي است. 

 مصرف انرژي 8
 برآوردي و آماري سالهاي طي مطالعهدر مرکز مورد  انرژي مصرف منظور

 . باشدمي

 ديماند 9
در مرکز مورد مطالعه در هر سال آماري يا برآوردي قدرت درخواستي منظور 

 است. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  توضیحات:
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

ای،  کشور، محدوده شرکت برق منطقه) مناطقاقالم توصیفی موجود در هر یک از جداول اطالعات بار  -1پیوست 

، برق، ناحیه، مرکز مصرف، شهرستاننیروی برق، محدوده مدیریت توزیع نیروی استان، محدوده شرکت توزیع 

 (بخش و دهستان

 اقالم توصيفي

شور
ک

 

ي
برق منطقه ا

 

استان
 

ي برق
ت توزيع نيرو

شرک
ي برق 

ت توزيع نيرو
مديري

 

ناحيه
ف 
صر

مرکز م
 

شهرستان
 

ش
بخ

ستان 
ده

 

 * * * * * * * * * * شناسه بار

 * * * * * * * * * * شناسه محدوده

 * * * * * * * * * * سال

 * * * * * - - * * * جمع بار شاخه ها

 * * * * * * * * * - حداکثر بار

 * * * * * - * * * - ضريب همزماني

 * * * - - * * - - * فروش انرژي خانگي

 * * * - - * * - - * فروش انرژي تجاري

 * * * - - * * - - * فروش انرژي صنعتي

 250فروش انرژي صنعتي مشترکين زير 

 کيلووات  
- - - * * - - - - - 

فروش انرژي صنعتي مشترکين باالي 

 کيلووات   250
- - - * * - - - - - 

 * * * - - * * - - * فروش انرژي عمومي

 * * * - - * * - - * فروش انرژي کشاورزي

 * * * - - * * - - * فروش انرژي چاههاي کشاورزي

 * * * - - * * - - * فروش انرژي ساير کشاورزي

 * * * - - * * - - * فروش انرژي روشنايي معابر و ساير

 - - - - - * * - - - فروش انرژي روشنايي معابر 

 - - - - - * * - - - فروش انرژي ساير

 * * * - - * * - - * خانگيتعداد مشترک 

 * * * - - * * - - * تعداد مشترک تجاري

 * * * - - * * - - * تعداد مشترک صنعتي

 - - - - - * * - - - کيلووات 250تعداد مشترکين صنعتي زير 

 250تعداد مشترکين صنعتي باالي 

 کيلووات
- - - * * - - - - - 

 * * * - - * * - - * تعداد مشترک عمومي

 * * * - - * * - - * تعداد مشترک کشاورزي

 * * * - - * * - - * تعداد مشترکين چاههاي کشاورزي

 * * * - - * * - - * تعداد مشترکين ساير کشاورزي
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

ای،  کشور، محدوده شرکت برق منطقه) مناطقاقالم توصیفی موجود در هر یک از جداول اطالعات بار  -1پیوست 

، برق، ناحیه، مرکز مصرف، شهرستاننیروی برق، محدوده مدیریت توزیع نیروی استان، محدوده شرکت توزیع 

 (بخش و دهستان

 اقالم توصيفي

شور
ک

 

ي
برق منطقه ا

 

استان
 

ي برق
ت توزيع نيرو

شرک
ي برق 

ت توزيع نيرو
مديري

 

ناحيه
ف 
صر

مرکز م
 

شهرستان
 

ش
بخ

ستان 
ده

 

 * * * - - * * - - * تعداد مشترک روشنايي معابر و ساير

 - - - - - * * - - - تعداد مشترکين روشنايي معابر 

 - - - - - * * - - - مشترکين سايرتعداد 

 * * * * * * * * * * فروش کل انرژي

 * * * - - * * - - * تعداد مشترکين کل

 - - - - - * * - - - بار معادل خانگي

 - - - - - * * - - - بار معادل تجاري

 - - - - - * * - - - بار معادل صنعتي 

 - - - - - * * - - - بار معادل عمومي

 - - - - - * * - - - بار معادل چاههاي کشاورزي 

 - - - - - * * - - - بار معادل ساير کشاورزي 

 - - - - - * * - - - بار معادل کشاورزي 

 - - - - - * * - - - بار معادل روشنايي معابر و ساير

 - - - - - * * - - - ضريب بار تعرفه خانگي

 - - - - - * * - - - ضريب بار تعرفه تجاري

 - - - - - * * - - - ضريب بار تعرفه صنعتي 

 - - - - - * * - - - ضريب بار تعرفه عمومي

 - - - - - * * - - - ضريب بار چاههاي کشاورزي 

 - - - - - * * - - - ضريب بار ساير کشاورزي 

 - - - - - * * - - - ضريب بار تعرفه کشاورزي 

 - - - - - * * - - - معابر و سايرضريب بار تعرفه روشنايي 

 - - - - - * * - - - سرانه مصرف انرژي خانگي

 - - - - - * * - - - سرانه مصرف انرژي تجاري

سرانه مصرف انرژي صنعتي زير 

 کيلووات 250
- - - * * - - - - - 

 250سرانه مصرف انرژي صنعتي باالي 

 کيلووات
- - - * * - - - - - 

 - - - - - * * - - - سرانه مصرف انرژي صنعتي 

 - - - - - * * - - - سرانه مصرف انرژي عمومي

 - - - - - * * - - - سرانه مصرف انرژي چاههاي کشاورزي 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

ای،  کشور، محدوده شرکت برق منطقه) مناطقاقالم توصیفی موجود در هر یک از جداول اطالعات بار  -1پیوست 

، برق، ناحیه، مرکز مصرف، شهرستاننیروی برق، محدوده مدیریت توزیع نیروی استان، محدوده شرکت توزیع 

 (بخش و دهستان

 اقالم توصيفي

شور
ک

 

ي
برق منطقه ا

 

استان
 

ي برق
ت توزيع نيرو

شرک
ي برق 

ت توزيع نيرو
مديري

 

ناحيه
ف 
صر

مرکز م
 

شهرستان
 

ش
بخ

ستان 
ده

 

 - - - - - * * - - - سرانه مصرف انرژي ساير کشاورزي 

 - - - - - * * - - - سرانه مصرف انرژي کشاورزي 

 - - - - - * * - - - انرژي روشنايي معابر و سايرسرانه مصرف 

 - - - - - * * - - - سرانه بار خانگي

 - - - - - * * - - - سرانه بار تجاري

 - - - - - * * - - - کيلووات 250سرانه بار صنعتي زير 

 - - - - - * * - - - کيلووات 250سرانه بار صنعتي باالي 

 - - - - - * * - - - سرانه بار صنعتي 

 - - - - - * * - - - سرانه بار عمومي

 - - - - - * * - - - سرانه بار چاههاي کشاورزي 

 - - - - - * * - - - سرانه بار ساير کشاورزي 

 - - - - - * * - - - سرانه بار کشاورزي 

 - - - - - * * - - - سرانه بار روشنايي معابر و ساير

 - - - - - * * - - - انرژي تحويلي

 - - - - - * * - - - ميزان تلفات انرژي

 - - - - - * * - - - درصد تلفات انرژي

 - - - - - * * - - - ضريب بار با لحاظ تلفات

ميزان بار مديريت شده همزمان در زمان 

 وقوع پيك
- - - * * - - - - - 

 - - - - - * * - - - ميزان خاموشي

 * * * * * - - * * * تعداد کل چاه عميق

 * * * * * - - * * * تعداد کل چاه عميق برقي

 * * * * * - - * * * عمق متوسط چاههاي عميق برقي

 * * * * * - - * * * دبي متوسط چاههاي عميق برقي

 * * * * * - - * * * قدرت مورد نياز چاههاي عميق برقي

 * * * * * - - * * * درصد رشد چاههاي عميق برقي

 * * * * * - - * * * تعداد کل چاه نيمه عميق

 * * * * * - - * * * تعداد کل چاه نيمه عميق برقي

 * * * * * - - * * * عمق متوسط چاههاي نيمه عميق برقي

 * * * * * - - * * * دبي متوسط چاههاي نيمه عميق برقي
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ای،  کشور، محدوده شرکت برق منطقه) مناطقاقالم توصیفی موجود در هر یک از جداول اطالعات بار  -1پیوست 

، برق، ناحیه، مرکز مصرف، شهرستاننیروی برق، محدوده مدیریت توزیع نیروی استان، محدوده شرکت توزیع 

 (بخش و دهستان

 اقالم توصيفي

شور
ک

 

ي
برق منطقه ا

 

استان
 

ي برق
ت توزيع نيرو

شرک
ي برق 

ت توزيع نيرو
مديري

 

ناحيه
ف 
صر

مرکز م
 

شهرستان
 

ش
بخ

ستان 
ده

 

قدرت مورد نياز چاههاي نيمه عميق 

 برقي
* * * - - * * * * * 

 * * * * * - - * * * درصد رشد چاههاي نيمه عميق برقي

 * * * * * - - * * * تعداد کل چاههاي عميق و نيمه عميق

 * * * * * - - * * * تعداد کل چاههاي برقي

 * * * * * - - * * * قدرت مورد نياز چاههاي برقي

 * * * * * - - * * * تعداد خانوار روستايي برقدار

 * * * * * - - * * * روستايي سرانه مصرف

 * * * * * - - * * * بار خانگي روستايي

 * * * * * - - * * * بار خانگي روستايي و ساير

قدرت درخواستي فعلي مصارف بزرگ 

 قراردادي
* * * - - * * * * * 

قدرت درخواستي فعلي مصارف بزرگ 

 مكاتبه اي
* * * - - * * * * * 

 * * * * * - - * * * مصارف بزرگ کلقدرت درخواستي فعلي 

قدرت درخواستي آتي مصارف بزرگ 

 قراردادي
* * * - - * * * * * 

قدرت درخواستي آتي مصارف بزرگ مكاتبه 
 اي

* * * - - * * * * * 

 * * * * * - - * * * قدرت درخواستي آتي مصارف بزرگ کل

 * * * * * - - * * * حداکثر بار مصارف بزرگ قرادادي

 * * * * * - - * * * حداکثر بار مصارف بزرگ مكاتبه اي

 * * * * * - - * * * حداکثر بار مصارف بزرگ

 * * * * * - - * * * بار شاخه شهري و ساير

 * * * * * - - * * * تعداد خانوار شهري

 * - - * - - - - - - درصد بار شهري

 * * * * * * * * * * ضريب بار

 - - - * * - - * * - بخش توزيعحداکثر بار 

 * * * * * - - * * * فروش انرژي بخش توزيع

 - - - * * - - * * - حداکثر بار مستقيم برق منطقه اي

 * * * * * - - * * * فروش انرژي مستقيم برق منطقه اي
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ای،  کشور، محدوده شرکت برق منطقه) مناطقاقالم توصیفی موجود در هر یک از جداول اطالعات بار  -1پیوست 

، برق، ناحیه، مرکز مصرف، شهرستاننیروی برق، محدوده مدیریت توزیع نیروی استان، محدوده شرکت توزیع 

 (بخش و دهستان

 اقالم توصيفي

شور
ک

 

ي
برق منطقه ا

 

استان
 

ي برق
ت توزيع نيرو

شرک
ي برق 

ت توزيع نيرو
مديري

 

ناحيه
ف 
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شهرستان
 

ش
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ستان 
ده

 

 - - - - - - * - * * نياز مصرف داخلي

 - - - - - - - - * - مجموع صادرات بار

 - - - - - - - - * * مجموع صادرات انرژي

 - - - - - - - - * * صادرات همزمان با پيك 

 - - - - - - - - * - نياز مصرف کل 

 * * * * * * * * * * تاريخ آخرين بروزرساني

 

 

محدوده کشور، محدوده شرکت برق منطقه ای، استان، ) مناطقاقالم توصیفی اطالعات بار  مشخصات -2پیوست 

 (شرکت توزیع برق، محدوده مدیریت توزیع برق، ناحیه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و دهستان

 واحد دامنه نوع نام فيلد اقالم توصيفي

 - - Info_ID String شناسه بار

 - - String - شناسه محدوده

 - - Year Smallinteger سال

 مگاوات - Pr_MaBrLoa Double جمع بار شاخه ها

 مگاوات - Co_Lo_Max Double حداکثر بار

 - - Co_SynCoe Single ضريب همزماني

 مگاوات ساعت - Co_HouPoSe Single فروش انرژي خانگي

 مگاوات ساعت - Co_ComPoSe Single فروش انرژي تجاري

 مگاوات ساعت - Co_IndPoSe Single فروش انرژي صنعتي

 250فروش انرژي صنعتي مشترکين زير 

 کيلووات
Co_IndPoSeUn250 Single - مگاوات ساعت 

 250فروش انرژي صنعتي مشترکين باالي 

 کيلووات
Co_IndPoSeAb250 Single - مگاوات ساعت 

 مگاوات ساعت - Co_PubPoSe Single فروش انرژي عمومي

 مگاوات ساعت - Co_AgrPoSe Single فروش انرژي کشاورزي

 مگاوات ساعت - Co_WeAgrPoSe Single فروش انرژي چاههاي کشاورزي

 مگاوات ساعت - Co_OtAgrPoSe Single فروش انرژي ساير کشاورزي

 مگاوات ساعت - Co_LigPoSe Single فروش انرژي روشنايي معابر و ساير
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 محدودهکشور، محدوده شرکت برق منطقه ای، استان، ) مناطقاقالم توصیفی اطالعات بار  مشخصات -2پیوست 

 (شرکت توزیع برق، محدوده مدیریت توزیع برق، ناحیه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و دهستان

 واحد دامنه نوع نام فيلد اقالم توصيفي

 مگاوات ساعت - Co_LigPassSe Single فروش انرژي روشنايي معابر

 مگاوات ساعت - Co_LigOthSe Single فروش انرژي ساير

 - - Co_HouSuNu integer تعداد مشترک خانگي

 - - Co_ComSuNu integer تعداد مشترک تجاري

 - - Co_IndSuNu integer تعداد مشترک صنعتي

 - - Co_Ab250IndSuNu Integer کيلووات250تعداد مشترکين صنعتي زير 

 - - Co_Un250IndSuNu Integer کيلووات 250تعداد مشترکين صنعتي باالي 

 - - Co_PubSuNu integer تعداد مشترک عمومي

 - - Co_AgrSuNu Integer تعداد مشترک کشاورزي

 - - Co_WeAgrSuNu integer تعداد مشترکين چاههاي کشاورزي

 - - Co_OtAgrSuNu integer تعداد مشترکين ساير کشاورزي

 - - Co_LiSuNu integer تعداد مشترک روشنايي معابر و ساير

 - - Co_LiPaNu Integer تعداد مشترکين روشنايي معابر

 - - Co_LiOtNu Integer تعداد مشترکين ساير

 مگاوات ساعت - Co_ToPoSe Double فروش کل انرژي

 - - Co_SuToNu integer تعداد مشترکين کل

 مگاوات - Co_HouEqLo Double بار معادل خانگي

 مگاوات - Co_ComEqLo Double بار معادل تجاري

 مگاوات - Co_IndEqLo Double بار معادل صنعتي

 مگاوات - Co_PubEqLo Double بار معادل عمومي

 مگاوات - Co_AgWeEqLo Double بار معادل چاههاي کشاورزي

 مگاوات - Co_AgOtEqLo Double بار معادل ساير کشاورزي

 مگاوات - Co_AgrEqLo Double بار معادل کشاورزي

 مگاوات - Co_LigEqLo Double بار معادل روشنايي معابر و ساير

 - - Co_HouLoCoe Double ضريب بار تعرفه خانگي

 - - Co_ComLoCoe Double ضريب بار تعرفه تجاري

 - - Co_IndLoCoe Double ضريب بار تعرفه صنعتي

 - - Co_PubLoCoe Double ضريب بار تعرفه عمومي

 - - Co_AgWeLoCoe Double ضريب بار چاههاي کشاورزي

 - - Co_AgOtLoCoe Double ضريب بار ساير کشاورزي

 - - Co_AgrLoCoe Double ضريب بار تعرفه کشاورزي

 - - Co_LigLoCoe Double ضريب بار تعرفه روشنايي معابر و ساير

 سرانه مصرف انرژي خانگي
Co_HouLoCons Double - 

MWH  ازای به
 هر مشترک
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 محدودهکشور، محدوده شرکت برق منطقه ای، استان، ) مناطقاقالم توصیفی اطالعات بار  مشخصات -2پیوست 

 (شرکت توزیع برق، محدوده مدیریت توزیع برق، ناحیه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و دهستان

 واحد دامنه نوع نام فيلد اقالم توصيفي

 سرانه مصرف انرژي تجاري
Co_ComLoCons Double - 

MWH  به ازای
 هر مشترک

 کيلووات250سرانه مصرف انرژي صنعتي زير 
Co_UnIndLoCons Double - 

MWH  به ازای
 هر مشترک

 250سرانه مصرف انرژي صنعتي باالي 

 کيلووات
Co_AbIndLoCons Double - 

MWH  به ازای
 هر مشترک

 سرانه مصرف انرژي صنعتي
Co_IndLoCons Double - 

MWH  به ازای
 هر مشترک

 سرانه مصرف انرژي عمومي
Co_PubLoCons Double - 

MWH  به ازای
 هر مشترک

 سرانه مصرف انرژي چاههاي کشاورزي
Co_AgWeLoCons Double - 

MWH  به ازای
 هر مشترک

 سرانه مصرف انرژي ساير کشاورزي
Co_AgOtLoCons Double - 

MWH  به ازای
 هر مشترک

 سرانه مصرف انرژي کشاورزي
Co_AgrLoCons Double - 

MWH  به ازای
 هر مشترک

 سرانه مصرف انرژي روشنايي معابر و ساير
Co_LigLoCons Double - 

MWH  به ازای
 هر مشترک

 سرانه بار خانگي
Co_HouLoCa Double - 

KW  به ازای
 هر مشترک

 سرانه بار تجاري
Co_ComLoCa Double - 

KW  به ازای
 هر مشترک

 کيلووات250سرانه بار صنعتي زير 
Co_UnIndLoCa Double - 

KW  به ازای
 هر مشترک

 کيلووات 250سرانه بار صنعتي باالي 
Co_AbIndLoCa Double - 

KW  به ازای
 هر مشترک

 سرانه بار صنعتي
Co_IndLoCa Double - 

KW  به ازای
 هر مشترک

 بار عموميسرانه 
Co_PubLoCa Double - 

KW  به ازای
 هر مشترک

 سرانه بار چاههاي کشاورزي
Co_AgWeLoCa Double - 

KW  به ازای
 هر مشترک

 سرانه بار ساير کشاورزي
Co_AgOtLoCa Double - 

KW  به ازای
 هر مشترک

 سرانه بار کشاورزي
Co_AgrLoCa Double - 

KW  به ازای
 هر مشترک
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 محدودهکشور، محدوده شرکت برق منطقه ای، استان، ) مناطقاقالم توصیفی اطالعات بار  مشخصات -2پیوست 

 (شرکت توزیع برق، محدوده مدیریت توزیع برق، ناحیه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و دهستان

 واحد دامنه نوع نام فيلد اقالم توصيفي

 روشنايي معابر و سايرسرانه بار 
Co_LigLoCa Double - 

KW  به ازای
 هر مشترک

 مگاوات ساعت - Del_Loa Double انرژي تحويلي

 مگاوات ساعت - Loa_Los Double ميزان تلفات انرژي

 - - Perc_Loa_Los Single درصد تلفات انرژي

 - - LoaLos_Lo_Coe Double ضريب بار با لحاظ تلفات

مديريت شده همزمان در زمان وقوع ميزان بار 

 پيك
Syn_ManLo Double - مگاوات 

 مگاوات - blackout Double ميزان خاموشي

 - - Co_DeHoNu integer تعداد کل چاه عميق

 - - Co_ElDeHoNu integer تعداد کل چاه عميق برقي

 متر - Co_DeHoMeDe Single عمق متوسط چاههاي عميق برقي

 ليتر در ثانيه - Co_DeHoMeDb Single چاههاي عميق برقيدبي متوسط 

 کيلووات - Co_DeHoPow Double قدرت مورد نياز چاههاي عميق برقي

 درصد - Co_DeHoPe Single درصد رشد چاههاي عميق برقي

 - - Co_SdHoNu integer تعداد کل چاه نيمه عميق

 - - Co_ElSdHoNu integer تعداد کل چاه نيمه عميق برقي

 متر - Co_SdHoMeDe Single عمق متوسط چاههاي نيمه عميق برقي

 ليتر در ثانيه - Co_SdHoMeDb Single دبي متوسط چاههاي نيمه عميق برقي

 کيلووات - Co_SdHoPow Double قدرت مورد نياز چاههاي نيمه عميق برقي

 درصد - Co_SdHoPe Single درصد رشد چاههاي نيمه عميق برقي

 - - Co_ElDSdNu integer تعداد کل چاههاي عميق و نيمه عميق

 - - Co_ElHoNu integer تعداد کل چاههاي برقي

 مگاوات - Co_ToPow Double قدرت مورد نياز چاههاي برقي

 - - Co_RuHouElNu Smallinteger تعداد خانوار روستايي برقدار

 وات - Co_RuConAv Double سرانه مصرف روستايي

 مگاوات - Co_RuHouLo Single بار خانگي روستايي

 مگاوات - Co_RuHouOt Single بار خانگي روستايي و ساير

قدرت درخواستي فعلي مصارف بزرگ 

 قراردادي
Co_NePowCuCon Double - مگاوات 

قدرت درخواستي فعلي مصارف بزرگ مكاتبه 

 اي
Co_NePowCuLe Double - مگاوات 

 مگاوات - Co_NePowCuTo Double درخواستي فعلي مصارف بزرگ کلقدرت 

 مگاوات - Co_NePowInCon Double قدرت درخواستي آتي مصارف بزرگ قراردادي
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 محدودهکشور، محدوده شرکت برق منطقه ای، استان، ) مناطقاقالم توصیفی اطالعات بار  مشخصات -2پیوست 

 (شرکت توزیع برق، محدوده مدیریت توزیع برق، ناحیه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و دهستان

 واحد دامنه نوع نام فيلد اقالم توصيفي

قدرت درخواستي آتي مصارف بزرگ مكاتبه 

 اي
Co_NePowInLe Double - مگاوات 

 مگاوات - Co_NePowInTo Double قدرت درخواستي آتي مصارف بزرگ کل

 مگاوات - Co_BCLo_Max Double حداکثر بار مصارف بزرگ قرادادي

 مگاوات - Co_BLLo_Max Double حداکثر بار مصارف بزرگ مكاتبه اي

 مگاوات - Co_LoBi_Max Double حداکثر بار مصارف بزرگ

 مگاوات - Co_UrBrLo Double بار شاخه شهري و ساير

 - - Co_UrHoNu integer تعداد خانوار شهري

 درصد - Co_UrLoPer Single درصد بار شهري

 - - Co_LoaIn Double ضريب بار

 مگاوات - Co_DiLo_Max Double حداکثر بار بخش توزيع

 مگاوات ساعت - Co_EnDiSe Single فروش انرژي بخش توزيع

 مگاوات - Co_LoRe_Max Double حداکثر بار مستقيم برق منطقه اي

 مگاوات ساعت - Co_DiEnSe Single برق منطقه اي فروش انرژي مستقيم

 مگاوات - Co_ReConsIn Double نياز مصرف داخلي

 مگاوات - To_Lo_Ex Double مجموع صادرات بار

 مگاوات ساعت - To_Po_Ex Single مجموع صادرات انرژي

 مگاوات - Ex_Si_Co Double صادرات همزمان با پيك

 مگاوات - Co_ReConsTo Double نياز مصرف کل

 - - Update_Date Date تاريخ آخرين بروزرساني

 

 

مناطق )کشور، محدوده شرکت برق منطقه ای، استان، محدوده اقالم توصیفی اطالعات بار  ریفتع -3پیوست 

 شرکت توزیع برق، محدوده مدیریت توزیع برق، ناحیه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و دهستان(

 تعريف اقالم توصيفي

)کشور، محدوده شرکت برق منطقه اي،  مناطقمنظور شناسه منحصر به فرد رکورد بار  شناسه بار

استان، محدوده شرکت توزيع برق، محدوده مديريت توزيع برق، ناحيه، مرکز مصرف، 

 است.  شهرستان، بخش و دهستان(

برق منطقه اي، استان،  )کشور، محدوده شرکت مناطق منظور شناسه منحصر به فرد شناسه محدوده

محدوده شرکت توزيع برق، محدوده مديريت توزيع برق، ناحيه، مرکز مصرف، شهرستان، 

 است.  بخش و دهستان(

 و يا پيش بيني شده است. اندازه گيري مناطقمنظور سالي است که بار  سال

 است.طي سالهاي آماري و برآوردي  مناطقمنظور جمع حداکثر بار شاخه ها در  جمع بار شاخه ها

 است. طي سالهاي آماري و برآوردي  مناطقمنظور حداکثر بار در  حداکثر بار

 است. طي سالهاي آماري و برآوردي  مناطقمنظور ضريب همزماني در  ضريب همزماني
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 مناطق )کشور، محدوده شرکت برق منطقه ای، استان، محدودهاقالم توصیفی اطالعات بار  ریفتع -3پیوست 

 شرکت توزیع برق، محدوده مدیریت توزیع برق، ناحیه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و دهستان(

 تعريف اقالم توصيفي

 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور فروش انرژي خانگي  فروش انرژي خانگي

 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور فروش انرژي تجاري  فروش انرژي تجاري

 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور فروش انرژي صنعتي  فروش انرژي صنعتي

فروش انرژي صنعتي مشترکين 

 کيلووات   250زير 

 مناطقکيلووات در  250مقدار انرژي برق فروخته شده به مشترکين صنعتي با ديماند زير 

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و 

فروش انرژي صنعتي مشترکين 

 کيلووات   250باالي 

کيلووات و باالتر در  250مقدار انرژي برق فروخته شده به مشترکين صنعتي با ديماند 

 .برآوردي استو طي سالهاي آماري  مناطق

 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور فروش انرژي عمومي  فروش انرژي عمومي

طي سالهاي آماري و  مناطقمقدار انرژي برق فروخته شده در کل تعرفه کشاورزي در  فروش انرژي کشاورزي
 .برآوردي است

فروش انرژي چاههاي 

 کشاورزي
 است. برآوردي طي سالهاي آماري و  مناطقمنظور فروش انرژي چاه هاي کشاورزي در 

 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور فروش انرژي ساير کشاورزي  فروش انرژي ساير کشاورزي

فروش انرژي روشنايي معابر و 

 ساير
 . هاي آماري و برآوردي استدر مناطق طي سالمنظور فروش انرژي روشنايي معابر و ساير 

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقمقدار انرژي برق در تعرفه روشنايي معابر در  فروش انرژي روشنايي معابر 

که در ساير  برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقمقدار انرژي برق فروخته شده در  فروش انرژي ساير

 شود.تعرفه ها طبقه بندي نمي

 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور تعداد مشترک خانگي  تعداد مشترک خانگي

 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور تعداد مشترک تجاري  تعداد مشترک تجاري

 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور تعداد مشترک صنعتي  تعداد مشترک صنعتي

د مشترکين صنعتي زير تعدا

 کيلووات 250

طي سالهاي آماري و  مناطقکيلووات در  250تعداد مشترکين صنعتي با ديماند زير 

 .برآوردي است

تعداد مشترکين صنعتي باالي 

 کيلووات 250

طي سالهاي آماري و  مناطقکيلووات و باالتر در  250تعداد مشترکين صنعتي با ديماند 

 .برآوردي است

 در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور تعداد مشترک عمومي  مشترک عموميتعداد 

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقتعداد کل مشترکين کشاورزي در  تعداد مشترک کشاورزي

تعداد مشترکين چاههاي 

 کشاورزي
 . آوردي استدر مناطق طي سالهاي آماري و برمنظور تعداد مشترکين چاه هاي کشاورزي 

تعداد مشترکين ساير 

 کشاورزي
 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور تعداد مشترکين ساير کشاورزي 

تعداد مشترک روشنايي معابر و 

 ساير
 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور تعداد مشترک روشنايي معابر و ساير 

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقتعداد مشترکين روشنايي معابر در  تعداد مشترکين روشنايي معابر 

که در ساير تعرفه ها طبقه  برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقتعداد مشترکين در  تعداد مشترکين ساير

 شود.بندي نمي
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 مناطق )کشور، محدوده شرکت برق منطقه ای، استان، محدودهاقالم توصیفی اطالعات بار  ریفتع -3پیوست 

 شرکت توزیع برق، محدوده مدیریت توزیع برق، ناحیه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و دهستان(

 تعريف اقالم توصيفي

. اين قلم محاسباتي سالهاي آماري و برآوردي است در مناطق طيمنظور جمع فروش انرژي  فروش کل انرژي

 است.

. اين قلم در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور تعداد مشترکين کل  تعداد مشترکين کل

 محاسباتي است.

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقپيك بار محاسباتي تعرفه خانگي در  بار معادل خانگي

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقپيك بار محاسباتي تعرفه تجاري در  بار معادل تجاري

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقپيك بار تعرفه صنعتي در  بار معادل صنعتي 

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقدر پيك بار محاسباتي تعرفه عمومي بار معادل عمومي

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقپيك بار محاسباتي چاههاي کشاورزي در  بار معادل چاههاي کشاورزي 

طي سالهاي  مناطقپيك بار محاسباتي در تعرفه کشاورزي غير از چاههاي کشاورزي در  بار معادل ساير کشاورزي 

 .برآوردي استآماري و 

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقپيك بار محاسباتي تعرفه کشاورزي در  بار معادل کشاورزي 

بار معادل روشنايي معابر و 

 ساير
 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقپيك بار محاسباتي روشنايي معابر و ساير در 

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقضريب بار تعرفه خانگي در  ضريب بار تعرفه خانگي

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقضريب بار تعرفه تجاري در  ضريب بار تعرفه تجاري

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقضريب بار تعرفه صنعتي در  ضريب بار تعرفه صنعتي 

 .ي استبرآوردطي سالهاي آماري و  مناطقدر ضريب بار تعرفه عمومي ضريب بار تعرفه عمومي

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقضريب بار چاههاي کشاورزي در  ضريب بار چاههاي کشاورزي 

طي سالهاي آماري و  مناطقضريب بار در تعرفه کشاورزي غير از چاههاي کشاورزي در  ضريب بار ساير کشاورزي 

 .برآوردي است

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقضريب بار تعرفه کشاورزي در  ضريب بار تعرفه کشاورزي 

ضريب بار تعرفه روشنايي معابر 

 و ساير
 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقضريب بار روشنايي معابر و ساير در 

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقسرانه مصرف انرژي خانگي در  سرانه مصرف انرژي خانگي

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقسرانه مصرف انرژي تجاري در  سرانه مصرف انرژي تجاري

سرانه مصرف انرژي صنعتي زير 

 کيلووات 250

طي سالهاي آماري و  مناطقکيلووات در  250سرانه مصرف انرژي صنعتي با ديماند زير 

 .برآوردي است

سرانه مصرف انرژي صنعتي 

 کيلووات 250باالي 

طي سالهاي آماري و  مناطقکيلووات و باالتر در  250سرانه مصرف انرژي صنعتي با ديماند 

 .برآوردي است

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقسرانه مصرف انرژي صنعتي در  سرانه مصرف انرژي صنعتي 

 .برآوردي استآماري و طي سالهاي  مناطقدر سرانه مصرف انرژي عمومي سرانه مصرف انرژي عمومي

سرانه مصرف انرژي چاههاي 

 کشاورزي 
 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقسرانه مصرف انرژي چاههاي کشاورزي در 

سرانه مصرف انرژي ساير 

 کشاورزي 

طي سالهاي  مناطقسرانه مصرف انرژي در تعرفه کشاورزي غير از چاههاي کشاورزي در 

 .برآوردي استآماري و 

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقسرانه مصرف انرژي کشاورزي در  سرانه مصرف انرژي کشاورزي 
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 مناطق )کشور، محدوده شرکت برق منطقه ای، استان، محدودهاقالم توصیفی اطالعات بار  ریفتع -3پیوست 

 شرکت توزیع برق، محدوده مدیریت توزیع برق، ناحیه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و دهستان(

 تعريف اقالم توصيفي

سرانه مصرف انرژي روشنايي 

 معابر و ساير
 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقسرانه مصرف انرژي روشنايي معابر و ساير در 

 .برآوردي استهاي آماري و طي سال مناطقسرانه بار خانگي در  سرانه بار خانگي

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقسرانه بار تجاري در  سرانه بار تجاري

سرانه بار صنعتي زير 

 کيلووات 250
 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقکيلووات در  250سرانه بار صنعتي با ديماند زير 

 250سرانه بار صنعتي باالي 
 کيلووات

برآوردي طي سالهاي آماري و  مناطقکيلووات و باالتر در  250سرانه بار صنعتي با ديماند 
 .است

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقسرانه بار صنعتي در  سرانه بار صنعتي 

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقدر سرانه بار عمومي سرانه بار عمومي

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقسرانه بار چاههاي کشاورزي در  سرانه بار چاههاي کشاورزي 

طي سالهاي آماري و  مناطقسرانه بار در تعرفه کشاورزي غير از چاههاي کشاورزي در  سرانه بار ساير کشاورزي 

 .برآوردي است

 .برآوردي استالهاي آماري و طي س مناطقسرانه بار کشاورزي در  سرانه بار کشاورزي 

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقسرانه بار روشنايي معابر و ساير در  سرانه بار روشنايي معابر و ساير

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقانرژي تحويلي در  انرژي تحويلي

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقميزان تلفات انرژي در  ميزان تلفات انرژي

 .برآوردي استطي سالهاي آماري و  مناطقدرصد تلفات انرژي در  درصد تلفات انرژي

 باشد.ضريب بار شرکت توزيع نيروي برق طي سالهاي آماري و برآوردي با لحاظ تلفات مي ضريب بار با لحاظ تلفات

ميزان بار مديريت شده 

 همزمان در زمان وقوع پيك

ميزان بار مديريت شده همزمان در زمان وقوع پيك شرکت توزيع نيروي برق طي سالهاي 

 .برآوردي استآماري و 

برآوردي ميزان خاموشي در زمان وقوع پيك شرکت توزيع نيروي برق طي سالهاي آماري و  ميزان خاموشي

 .است

 . آماري و برآوردي استدر مناطق طي سالهاي منظور تعداد کل چاه عميق  تعداد کل چاه عميق

 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور تعداد کل چاه عميق برقي  تعداد کل چاه عميق برقي

عمق متوسط چاههاي عميق 

 برقي
 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور عمق متوسط چاههاي عميق برقي 

دبي متوسط چاههاي عميق 

 برقي
 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور دبي متوسط چاههاي عميق برقي 

قدرت مورد نياز چاههاي عميق 

 برقي
 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور قدرت مورد نياز چاههاي عميق برقي 

درصد رشد چاههاي عميق 

 برقي
 . سالهاي آماري و برآوردي است در مناطق طيمنظور درصد رشد چاههاي عميق برقي 

 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور تعداد کل چاه نيمه عميق  تعداد کل چاه نيمه عميق

تعداد کل چاه نيمه عميق 

 برقي
 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور تعداد کل چاه نيمه عميق برقي 
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 مناطق )کشور، محدوده شرکت برق منطقه ای، استان، محدودهاقالم توصیفی اطالعات بار  ریفتع -3پیوست 

 شرکت توزیع برق، محدوده مدیریت توزیع برق، ناحیه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و دهستان(

 تعريف اقالم توصيفي

عمق متوسط چاههاي نيمه 

 برقيعميق 

در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي منظور عمق متوسط چاههاي نيمه عميق برقي 

 . است

دبي متوسط چاههاي نيمه 

 عميق برقي

در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي منظور دبي متوسط چاههاي نيمه عميق برقي 

 . است

قدرت مورد نياز چاههاي نيمه 

 عميق برقي

در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي منظور قدرت مورد نياز چاههاي نيمه عميق برقي 

 . است

درصد رشد چاههاي نيمه 

 عميق برقي
 .در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور درصد رشد چاههاي نيمه عميق برقي 

تعداد کل چاههاي عميق و 

 نيمه عميق

در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي نيمه عميق منظور تعداد کل چاههاي عميق و 

 . اين قلم محاسباتي است.است

. اين قلم در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور تعداد کل چاههاي برقي  تعداد کل چاههاي برقي

 محاسباتي است.

. طي سالهاي آماري و برآوردي استدر مناطق منظور قدرت مورد نياز کل چاههاي برقي  قدرت مورد نياز چاههاي برقي

 اين قلم محاسباتي است.

 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور تعداد خانوار روستايي برقدار  تعداد خانوار روستايي برقدار

 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور سرانه مصرف روستايي  سرانه مصرف روستايي

. اين قلم در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور بار خانگي روستايي  روستاييبار خانگي 

 محاسباتي است.

. اين قلم در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور بار خانگي روستايي و ساير  بار خانگي روستايي و ساير

 محاسباتي است.

قدرت درخواستي فعلي مصارف 

 بزرگ قراردادي

در مناطق طي سالهاي آماري و منظور قدرت درخواستي فعلي مصارف بزرگ قراردادي 

 . برآوردي است

قدرت درخواستي فعلي مصارف 

 بزرگ مكاتبه اي

در مناطق طي سالهاي آماري و اي منظور قدرت درخواستي فعلي مصارف بزرگ مكاتبه

 . برآوردي است

قدرت درخواستي فعلي مصارف 

 بزرگ کل

در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي رت درخواستي فعلي مصارف بزرگ کل منظور قد

 . است

قدرت درخواستي آتي مصارف 

 بزرگ قراردادي

در مناطق طي سالهاي آماري و منظور قدرت درخواستي آتي مصارف بزرگ قراردادي 

 . برآوردي است

قدرت درخواستي آتي مصارف 

 بزرگ مكاتبه اي

در مناطق طي سالهاي آماري و اي آتي مصارف بزرگ مكاتبهمنظور قدرت درخواستي 

 . برآوردي است

قدرت درخواستي آتي مصارف 

 بزرگ کل

در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي منظور قدرت درخواستي آتي مصارف بزرگ کل 

 . است

حداکثر بار مصارف بزرگ 

 قرادادي
 . طي سالهاي آماري و برآوردي استدر مناطق منظور حداکثر بار مصارف بزرگ قراردادي 

حداکثر بار مصارف بزرگ 
 مكاتبه اي

 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استاي منظور حداکثر بار مصارف بزرگ مكاتبه

 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور حداکثر بار مصارف بزرگ  حداکثر بار مصارف بزرگ
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 مناطق )کشور، محدوده شرکت برق منطقه ای، استان، محدودهاقالم توصیفی اطالعات بار  ریفتع -3پیوست 

 شرکت توزیع برق، محدوده مدیریت توزیع برق، ناحیه، مرکز مصرف، شهرستان، بخش و دهستان(

 تعريف اقالم توصيفي

 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور بار شاخه شهري و ساير  سايربار شاخه شهري و 

 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور تعداد خانوار شهري  تعداد خانوار شهري

 . در مناطق طي سالهاي آماري و برآوردي استمنظور درصد بار شهري  درصد بار شهري

 بار در محدوده مورد مطالعه در سالهاي آماري و برآوردي است.منظور ضريب  ضريب بار

 .برآوردي استمنظور حداکثر بار بخش توزيع محدوده مورد مطالعه در سالهاي آماري و  حداکثر بار بخش توزيع

 .برآوردي استمنظور فروش انرژي بخش توزيع محدوده مورد مطالعه در سالهاي آماري و  فروش انرژي بخش توزيع

حداکثر بار مستقيم برق منطقه 

 اي

اي در محدوده مورد مطالعه در سالهاي منظور حداکثر بار مستقيم مشترکين برق منطقه

 .برآوردي استآماري و 

فروش انرژي مستقيم برق 

 منطقه اي

اي در محدوده مورد مطالعه در سالهاي منظور فروش انرژي مستقيم مشترکين برق منطقه

 .تبرآوردي اسآماري و 

 .برآوردي استمنظور نياز مصرف محدوده مورد مطالعه در سالهاي آماري و  نياز مصرف داخلي

منظور مجموع بار صادراتي به خارج از کشور در محدوده مورد مطالعه در سالهاي آماري و  مجموع صادرات بار
 برآوردي است. 

منظور مجموع انرژي صادراتي به خارج از کشور در محدوده مورد مطالعه در سالهاي آماري  مجموع صادرات انرژي

 و برآوردي است. 

منظور مجموع بار صادراتي به خارج از کشور همزمان با پيك محدوده مورد مطالعه در  صادرات همزمان با پيك 

 سالهاي آماري و برآوردي است.

محدوده مورد مطالعه در سالهاي آماري و برآوردي با لحاظ صادرات به  منظور نياز مصرف در نياز مصرف کل 

 خارج از کشور است. 

 منظور آخرين تاريخي است که اطالعات جدول تكميل گرديده است.  تاريخ آخرين بروزرساني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 179                                                     )ویرایش چهارم(                                                       صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیعاستاندارد پایگاه داده مکانی 

 

 

 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگ استاندارد  -3-2-2

 صنعت برقکالس عوارض خاص 

  نیروگاه -
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 Power_Plant :الیهنام  نيروگاهنام عارضه )فارسی( : 

 نيروگاه –صنعت برق  :کالس Power Plant :نام عارضه )التین(

 تعریف عارضه

ساخت            سي  شامل عمليات مهند ساختمانهايي که هدف آن توليد برق بوده و  سات و  سي ست از تأ مان،  مجموعه اي ا

  باشد.فرعي ميتجهيزات تبديل انرژي و همه تجهيزات 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000   مقیاس نمایش:

 سطحي سطحي نقطه اي  درمقیاس: وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 -  - PoDis_Code String کد ديسپاچينگ نيروگاه 1

 -  - PS_F_Name String نيروگاهنام فارسي  2

 -  - PS_E_Name String نيروگاهنام التين  3

 -  PS_Kind String 10-1 نوع نيروگاه 4

 -  - Unite_Num Smallinteger واحدتعداد  5

 مگاوات - Nomi_Cap Single توان نامي نيروگاه 6

 -  - Inst_Loc String محل نصب 7

 -  Own_Type String 5-1 نوع مالكيت 8

 -  - Owner String مالك 9

 -  - Oper_Org String ازمان بهره بردارس 10

 متر - Height Single ارتفاع از سطح دريا 11

 ريشتر - Pl_En_EarQ Single شدت زلزله در طراحي 12

 مترمربع - Land_Area Double مساحت زمين 13

 مترمربع - Plan_Area Double مساحت کل زير بنا  14

 -  - Address String آدرس 15

 -  - Tel_Numb String تلفن 16

 -  - Des_Docs String مستندات طراحي 17

 -  - Comments String توضيحات 18

      

      

      

      

      

شترک مدر بعضي مواقع چندين نيروگاه که داراي کد ديسپاچينگ مجزا مي باشند، داخل يك محدوده  توضیحات:

ن داخل هر نيروگاه بزرگتر قرار دارند. در اين حاالت بايستي محدوه هر نيروگاه جداگانه توليد و ترسيم گردد. همچني

 .پليگون نيروگاه برداشته شود يك ايستگاه بالفصل مي باشد که پليگون ايستگاه مربوطه نيز بايد از
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 Pow_Plnt :الیهنام  نيروگاهنام عارضه )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
شرکت مديريت شبكه برق ايران اعداد با رابطه مشخص که  ترکيبي از حروف و کد ديسپاچينگ نيروگاه

 نيروگاه تعريف نموده است. ييبراي شناسا

2 
کميته نام گذاري تاسيسات صنعت برق است که توسط  نيروگاهنام فارسي  نيروگاهنام فارسي 

 تعيين مي شود.

3 
 کميته نام گذاري تاسيسات صنعت برق است که توسط  نيروگاهنام التين  نيروگاهنام التين 

 تعيين مي شود.

4 

 به شرح دامنه ذيل مي باشد.نيروگاه  هاي(مولد) هاينوع واحد نوع نيروگاه

 -6اي هسته -5سيكل ترکيبي   -4گازي   -3بخاري   -2  آبي -1دامنه : 

 ساير -10ديزلي    -9زمين گرمايي   – 8خورشيدي    -7بادي 

5 
. اين قلم محاسباتي مي باشد. هاي نصب شده در نيروگاه (مولدواحد )تعداد  تعداد واحد

 به واحدهاي موجود در محدوده نيروگاه قابل دستيابي است.است و با توجه 

6 

اين  .مي باشد نامي کليه واحدهاي موجود در محدوده نيروگاهتوان مجموع  توان نامي نيروگاه

نامي واحدهاي موجود در نيروگاه بدست توان قلم محاسباتي است و از مجموع 

 مي آيد.

 منظور مكان جغرافيايي نصب و استقرار نيروگاه مي باشد.  محل نصب 7

8 
خصوصي واگذار  -2دولتي   -1باشد. دامنه : منظور نوع مالكيت نيروگاه مي نوع مالكيت

 خصوصي-B.O.O  5خصوصي  -B.O.T  4خصوصي  -3شده  

 منظور نام سازمان يا شرکتي است که مالكيت نيروگاه را در اختيار دارد. مالك 9

 منظور نام سازمان يا شرکتي است که بهره برداري نيروگاه را در اختيار دارد. ازمان بهره بردارس 10

 باشد.منظور اختالف ارتفاع محل نيروگاه از سطح آب هاي آزاد مي ارتفاع از سطح دريا 11

12 
منطور حداکثر شدت زلزله ايست که سازه هاي نيروگاه در برابر آن مقاومت   شدت زلزله در طراحي

 .مي کنند و اين مقدار در مرحله طراحي تعيين مي گردد

 منظور کل مساحت زمين نيروگاه مي باشد. مساحت زمين 13

14 
هاي فني، اداري و انبارها منظور مساحت زيربناي کل نيروگاه شامل بخش مساحت کل زير بنا 

 باشد.مي

 شود که موقعيت نيروگاه توسط آن قابل شناسايي است. به آدرسي گفته مي آدرس 15

 منظور شماره تلفن قسمت اداري نيروگاه مي باشد. تلفن 16

 باشد.سازي مستندات طراحي نيروگاه ميمنظور آدرس فولدر ذخيره مستندات طراحي 17

 توضيحات و نكات اضافي در رابطه نيروگاه مي باشد. يحاتتوض 18

   

  توضیحات:
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 PoTe_Inf :نام جدول  نيروگاه اطالعات متغير نام موجودیت غیر مکانی )فارسی(:

 نيروگاه –صنعت برق  :کالس Power Plant Temporal Information نام موجودیت غیر مکانی )التین(:

 تعریف موجودیت غیر مکانی

 منظور اطالعات متغير نيروگاه مي باشد که ثابت نبوده و با گذشت زمان ممكن است تغيير کنند.

 نيروگاه نام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 مشخصات اقالم توصیفی موجودیت غیر مکانی:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - PoDis_Code String کد ديسپاچينگ نيروگاه 1

 - - Year SmallInteger سال 2

 مگاوات - Oper_OCap Integer يعمل توانميانگين  3

4 
بهره برداي شده در پيك  توان

 شبكه
Oper_P_OCap Smallinteger - مگاوات 

 مگاوات - Ocap_Max Smallinteger توليدي توانحداکثر  5

 ساعتمگاوات  - Tota_Gener Double توليد ناويژه نيروگاه 6

 مگاوات ساعت - Int_Cons integer يمصرف داخل 7

 درصد Int_ConsPe Single 100- 0 درصد مصرف داخلي نيروگاه 8

 مگاوات ساعت - Spa_Gener integer توليدويژه 9

10 
 يظرفيت عمل از يبهره بردار

 نيروگاه
Oper_Cap Single 100- 0 درصد 

 ليتر - Gasoil_Cons integer ليسوخت مصرفي گازوئ 11

 مترمكعب - Gas_Cons integer گاز يسوخت مصرف 12

 ليتر - Oil_Cons integer نفت کوره يسوخت مصرف 13

 هزار مترمكعب - Wat_Cons integer يآب مصرف 14

15 
 يبازده حرارت

Heat_Per Smallinteger - 
کيلوکالري بر 

 کيلووات ساعت

 درصد Efficiency Single 100- 0 راندمان 16

 ساعت - Oper_Mean Smallinteger روگاهيمتوسط کارکرد ساالنه ن 17

 درصد - Operation Single در سال روگاهيکارکرد ن 18

 درصد - Oper_Rathio Single روگاهيبار کارکرد ن بيضر 19

20 
حداکثر دماي ساليانه محيط 

 نيروگاه
AnTemp_Max Smallinteger - درجه سانتيگراد 

21 
حداقل دماي ساليانه محيط 

 نيروگاه
AnTem_Min Smallinteger - درجه سانتيگراد 

22 
متوسط دماي ساليانه محيط 

 نيروگاه
AnTemp_Mean Smallinteger - درجه سانتيگراد 
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 PoTe_Inf :نام جدول  نيروگاه اطالعات متغير نام موجودیت غیر مکانی )فارسی(:

 نيروگاه –صنعت برق  :کالس Power Plant Temporal Information نام موجودیت غیر مکانی )التین(:

 تعریف موجودیت غیر مکانی

 منظور اطالعات متغير نيروگاه مي باشد که ثابت نبوده و با گذشت زمان ممكن است تغيير کنند.

 نيروگاه نام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 مشخصات اقالم توصیفی موجودیت غیر مکانی:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

23 
متوسط رطوبت نسبي محيط 

 نيروگاه
ERH_Mean Single 100- 0 درصد 

24 
رطوبت نسبي محيط حداکثر 

 نيروگاه
ERHu_Max Single 100- 0 درصد 

25 
رطوبت نسبي محيط حداقل 

 نيروگاه
ERHu_Min Single 100- 0 درصد 

 توضیحات:

 

نام موجودیت غیر مکانی 

 نيروگاه اطالعات متغير )فارسی(:

 PoTe_Inf :نام جدول 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی موجودیت غیر مکانی: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 منظور کد ديسپاچينگ نيروگاه مربوطه مي باشد. ديسپاچينگ نيروگاهکد  1

 منظور سالي است که اطالعات متغير نيروگاه ثبت شده است. سال 2

3 

قدرت عملي،  مي باشد. مولدهاي برقساليانه درت عملي قميانگين منظور  يعمل توانميانگين 

شرايط  با در نظر گرفتن نصب بيشترين توان قابل توليد مولد در محل

 محيطي)ارتفاع از سطح دريا، دماي محيط و رطوبت نسبي( است.

4 
بهره برداي شده در  توان

 پيك شبكه

يك دوره يك ساله توليدي همزمان واحدها در پيك بار شبكه طي  توانحداکثر 

 .که ممكن است از جمع قابليت توليد واحدها کمتر و يا مساوي با آن باشد

 منظور حداکثر توان توليدي )غير همزمان با کشور( واحدهاي نيروگاه مي باشد. توليدي توانحداکثر  5

6 
 توليد انرژي برق ناويژه نيروگاه در يك دوره يك ساله برحسب مگاوات ساعت توليد ناويژه نيروگاه

 .مي باشد

7 

که جهت نيروگاه که توسط تجهيزات کمكي و جنبي  انرژي الكتريكي مقدار يمصرف داخل

در طول مصرف مي شود  (چه در حالت کار و چه درحالت توقف)راهبري آن 

 .گويندنيروگاه ا مصرف داخلي يك سال ر

8 
درصد مصرف داخلي 

 نيروگاه

جنبي کليه واحدهاي  مقدار انرژي برق مصرفي توسط تجهيزات کمكي ونسبت 

 برداري نرمال.متناسب با توان نامي آنها در حالت بهره نيروگاه 

9 
توليد انرژي برق ناويژه منهاي مصرف داخلي نيروگاه در يك دوره يك ساله  توليدويژه

 مي باشد. برحسب مگاوات ساعت
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نام موجودیت غیر مکانی 

 نيروگاه اطالعات متغير )فارسی(:

 PoTe_Inf :نام جدول 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی موجودیت غیر مکانی: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

10 
ظرفيت  از يبهره بردار

 نيروگاه يعمل
  .است نيروگاه يظرفيت عمل از يبهره بردارمنظور درصد 

11 
در طي  واحدهاي موجود در محدوده نيروگاه گازوئيلسوخت مصرفي مجموع  ليسوخت مصرفي گازوئ

  .يك سال  است

12 
در طي يك  واحدهاي موجود در محدوده نيروگاه سوخت مصرفي گازمجموع  گاز يسوخت مصرف

  .سال است

13 
نفت  يسوخت مصرف

 کوره

در طي  واحدهاي موجود در محدوده نيروگاه سوخت مصرفي نفت کورهمجموع 

  .يك سال است

  .در طي يك سال است واحدهاي موجود در محدوده نيروگاهآب مصرفي مجموع  يآب مصرف 14

15 
نسبت ميزان انرژي حرارتي مصرفي به انرژي توليدي واحد نيروگاه را گويند.  يبازده حرارت

 اين قلم محاسباتي است.

16 
مي باشد. اين ميانگين وزني راندمان واحدها بر اساس ميانگين قدرت عملي آنها  راندمان 

 قلم محاسباتي است.

  .در طول يك سال است روگاهين واحدهاي کارکردساعت متوسط منظور  متوسط کارکرد ساالنه  17

18 
منظور نسبت مجموع ساعت کارکرد واحدهاي نيروگاه به حداکثر ساعت کارکرد  در سال روگاهيکارکرد ن

  .بر حسب درصد است در سالواحدها

19 
بار کارکرد  بيضر

 روگاهين

نسبت کل انرژي توليد شده نيروگاه در طي يك سال به حاصلضرب حداکثر 

 قدرت توليد شده در ساعات کارکرد نيروگاه در دوره مورد نظر

20 
حداکثر دماي ساليانه 

 محيط نيروگاه

باشد که در محل نيروگاه در طول يك سال ثبت منظور حداکثر دمايي مي

 گرديده است.

21 
حداقل دماي ساليانه 

 محيط نيروگاه

باشد که در محل نيروگاه در طول يك سال ثبت منظور حداقل دمايي مي

 گرديده است.

22 
متوسط دماي ساليانه 

 محيط نيروگاه

باشد که در طول يك سال در محل نيروگاه ثبت منظور ميانگين دماي هايي مي

 گرديده است.

23 
متوسط رطوبت نسبي 

 محيط نيروگاه
 متوسط رطوبت محيط پيرامون نيروگاه مي باشد. منظور

24 
رطوبت نسبي حداکثر 

 محيط نيروگاه
 رطوبت محيط پيرامون نيروگاه مي باشد حداکثر منظور

25 
رطوبت نسبي حداقل 

 محيط نيروگاه
 رطوبت محيط پيرامون نيروگاه مي باشد. حداقلمنظور 

 توضیحات:
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 PowPl_Un :الیهنام   نيروگاهواحد نام عارضه )فارسی( : 

 نيروگاه –صنعت برق  :کالس  Plant Unit Power :نام عارضه )التین(

 تعریف عارضه

اي از تجهيزات مانند ديگ بخار، توربين، ژنراتور و تجهيزات جانبي گفته مي شود که جهت  واحد نيروگاه به مجموعه

 شود.  توليد انرژي ايجاد مي

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش: 

 سطحي سطحي  درمقیاس:  وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 کد ديسپاچينگ واحد 1
UnDis_Code String -  - 

 کد ديسپاچينگ نيروگاه 2
PoDis_Code String -  - 

 نوع واحد 3
Unite_Kind String 10-1  - 

 مگاوات - Nomi_Cap Double توان نامي واحد 4

 نسبت تبديل ترانس 5
Conv_Ratio String -  - 

 شرکت سازنده 6
Manu_Comp String -  - 

 کشور سازنده 7
Manu_Count String -  - 

 يسال بهره بردار 8
Oper_year SmallInteger -  - 

 نيتورب پيمدل و ت 9
Tur_TipModel String -  - 

 سازنده ژنراتور 10
Gen_Manu String -  - 

 -  - Tur_Manu String سازنده توربين 11

 سازنده بويلر 12
Boul_Manu String -  - 

 مگاوات - Oper_OCap Integer يعمل توانميانگين  13

 مگاوات - OpeCap_Min Double کمترين توان قابل توليد 14

در فصل عملي  توانبيشترين  15

 Oper_1_Mcap Double بهار
- 

 مگاوات

در فصل عملي  توانبيشترين  16

 Oper_2_Mcap Double تابستان
- 

 مگاوات

در فصل عملي  توانبيشترين  17

 Oper_3_MCap Double پاييز
- 

 مگاوات

در فصل عملي  توانبيشترين  18

 Oper_4_MCap Double زمستان
- 

 مگاوات

19 
بيشترين توان قابل توليد در 

 Pr_1_MCap Double فصل بهار
- 

 مگاوات

20 
توان قابل توليد در بيشترين 

 Pr_2_MCap Double فصل تابستان
- 

 مگاوات
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 PowPl_Un :الیهنام   نيروگاهواحد نام عارضه )فارسی( : 

 نيروگاه –صنعت برق  :کالس  Plant Unit Power :نام عارضه )التین(

 تعریف عارضه

مي شود که جهت   اي از تجهيزات مانند ديگ بخار، توربين، ژنراتور و تجهيزات جانبي گفتهواحد نيروگاه به مجموعه

 شود.  توليد انرژي ايجاد مي

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش: 

 سطحي سطحي  درمقیاس:  وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

بيشترين توان قابل توليد در  21

 Pr_3_MCap Double فصل پاييز
- 

 مگاوات

بيشترين توان قابل توليد در  22

 Pr_4_MCap Double فصل زمستان
- 

 مگاوات

 مگاوات ساعت - Tota_Gener Double توليد ناويژه  23

 مگاوات ساعت - Int_Cons integer يمصرف داخل 24

 ليتر - Gasoil_Cons integer ليسوخت مصرفي گازوئ 25

 مترمكعب - Gas_Cons integer گاز يسوخت مصرف 26

 ليتر - Oil_Cons integer نفت کوره يسوخت مصرف 27

 ساعت - Operation Smallinteger ساعت کارکرد 28

29 
 نرخ حرارتي

Heat_Effic Single 
- 

کيلوکالري به 

 کيلووات

 درصد - Efficiency Single راندمان 30

 -  - MaCool_Type String نوع سيستم خنك کننده اصلي 31

 -  - Des_Docs String مستندات طراحي 32

 -  - Comments String توضيحات 33

      

  توضیحات:
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 PowPl_Un :الیهنام   واحد نيروگاهنام عارضه )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه    عنوان ردیف

1 
 انشرکت مديريت شبكه برق ايراعداد با رابطه مشخص که  ترکيبي از حروف و کد ديسپاچينگ واحد

 براي شناسائي واحد تعريف نموده است.

2 
کد ديسپاچينگ 

 نيروگاه

شرکت مديريت توسط که  مي باشدمنظور کد ديسپاچينگ نيروگاه مربوطه 

 .تعريف مي شود شبكه برق ايران

3 

 به شرح دامنه ذيل مي باشد.نوع واحد نيروگاه  نوع واحد

بادي  -6اي هسته -5سيكل ترکيبي   -4گازي   -3بخاري   -2  آبي -1دامنه : 

 ساير -10ديزلي    -9زمين گرمايي   – 8خورشيدي    -7

 .طراحي شده است ISO شرايطتوان نامي واحد که براي  توان نامي واحد 4

 واحد نيروگاه مي باشد.اصلي نسبت ولتاژ خروجي به ولتاژ ورودي ترانس  نسبت تبديل ترانس 5

 باشد که قرارداد ساخت واحد با آن مبادله شده است.منظور نام شرکتي مي شرکت سازنده 6

 واحد نيروگاه مي باشد. منظور نام کشور شرکت سازنده کشور سازنده 7

به بهره برداري رسيده سال منظور سال شمسي است که واحد نيروگاه، در آن  يسال بهره بردار 8

 است. 

 منظور نام مدل و تيپ توربين واحد نيروگاه مي باشد.  نيتورب پيمدل و ت 9

 منظور نام کارخانه سازنده ژنراتور واحد نيروگاه مي باشد.  سازنده ژنراتور 10

 منظور نام کارخانه سازنده توربين واحد نيروگاه مي باشد.  سازنده توربين 11

 منظور نام کارخانه سازنده بويلر واحد نيروگاه مي باشد.  سازنده بويلر 12

قدرت عملي،  مي باشد. مولدهاي برقساليانه درت عملي قميانگين منظور  يعمل توانميانگين  13

شرايط  با در نظر گرفتن نصب بيشترين توان قابل توليد مولد در محل

 محيطي)ارتفاع از سطح دريا، دماي محيط و رطوبت نسبي( است.

کمترين توان قابل  14

 توليد
 کمترين تواني است که واحد مي تواند بصورت پايدار توليد کند.

عملي  توانبيشترين  15

 در فصل بهار

باتوجه به محدوديت هاي در فصل بهار  واحدتوسط  حداکثر توان قابل توليد

 و ارتفاع محل از سطح دريا.  شرايط محيطي، احتمالي طراحي

عملي  توانبيشترين  16

 در فصل تابستان

باتوجه به محدوديت هاي  در فصل تابستان واحدتوسط  حداکثر توان قابل توليد

 و ارتفاع محل از سطح دريا.  شرايط محيطي، احتمالي طراحي

عملي  توانبيشترين  17

 در فصل پاييز

باتوجه به محدوديت هاي  در فصل پاييز واحدتوسط  حداکثر توان قابل توليد

 و ارتفاع محل از سطح دريا.  شرايط محيطي، احتمالي طراحي

عملي  توانبيشترين  18

 در فصل زمستان

باتوجه به محدوديت هاي  در فصل زمستان واحدتوسط  حداکثر توان قابل توليد

 و ارتفاع محل از سطح دريا.  شرايط محيطي، احتمالي طراحي

19 
بيشترين توان قابل 

 توليد در فصل بهار

در فصل بهار مي  Peak Loadبيشترين تواني است که واحد نيروگاه در حالت 

 تواند توليد کند.
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 PowPl_Un :الیهنام   واحد نيروگاهنام عارضه )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه    عنوان ردیف

20 

بيشترين توان قابل 

فصل توليد در 

 تابستان

 تابستاندر فصل  Peak Loadبيشترين تواني است که واحد نيروگاه در حالت 

 مي تواند توليد کند.

21 
بيشترين توان قابل 

 توليد در فصل پاييز

مي  پاييزدر فصل  Peak Loadبيشترين تواني است که واحد نيروگاه در حالت 

 تواند توليد کند.

بيشترين توان قابل  22

فصل توليد در 

 زمستان

 زمستاندر فصل  Peak Loadبيشترين تواني است که واحد نيروگاه در حالت 

 مي تواند توليد کند.

 در طي يكسال مي باشد.  توليديانرژي ناويژه  توليد ناويژه  23

که واحد نيروگاه که توسط تجهيزات کمكي و جنبي  انرژي الكتريكي مقدار يمصرف داخل 24

در مصرف مي شود  (در حالت کار و چه درحالت توقفچه )جهت راهبري آن 

 .گويندنيروگاه ا مصرف داخلي يك سال رطول 

سوخت مصرفي  25

 ليگازوئ
  .در طي يك سال است نيروگاهسوخت مصرفي گازوئيل واحد مجموع 

  .در طي يك سال است نيروگاه واحد سوخت مصرفي گازمجموع  گاز يسوخت مصرف 26

نفت  يسوخت مصرف 27

 کوره
  .در طي يك سال است نيروگاه واحد سوخت مصرفي نفت کورهمجموع 

  .بر حسب ساعت است سال طي يك در روگاهينواحد کارکرد منظور  ساعت کارکرد 28

نسبت ميزان انرژي حرارتي مصرفي به انرژي توليدي واحد نيروگاه را گويند. در  نرخ حرارتي 29

مورد نيروگاههاي سيكل ترکيبي به صورت بلوک سيكل ترکيبي در نظر گرفته 

 شود. 

توان خروجي به توان ورودي واحد نيروگاه است. در مورد واحدهاي نسبت  راندمان 30

 سيكل ترکيبي تعريف مي شود.سيكل ترکيبي راندمان به صورت بلوک 

نوع سيستم خنك  31

 کننده 
 منظور نوع سيستم خنك کننده اصلي واحد نيروگاه مي باشد. 

 نيروگاه مي باشد.واحد منظور آدرس فولدر ذخيره سازي مستندات طراحي  مستندات طراحي 32

 نيروگاه مي باشد.با واحد توضيحات و نكات اضافي در رابطه  يحاتتوض 33
   
   

   

 توضیحات: 

 

 

 



 189                                                     )ویرایش چهارم(                                                       صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیعاستاندارد پایگاه داده مکانی 

 

 

 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگ استاندارد  -3-2-3

صنعت برق عوارض خاص کالس 

 خط -
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 Node: الیهنام   گره نام عارضه:

 خط –صنعت برق  :کالس  Nodeنام التین عارضه: 

 تعریف عارضه

، محافظنقطه تغيير مشخصه مدار )تغيير سيم هادي، تغيير سيم ، تياف، گنترياست که شامل الكتريكي  طه اينق

ترمينال تاور  ،تغيير مدار، تغيير زميني و هوايي بودن، محل دوخته شدن مدار و غيره(، تغيير مالكيت، جابجايي فاز

 مي باشد.و نقطه تغيير مشخصه مسير 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000   مقیاس نمایش:

 نقطه اي نقطه اي   درمقیاس: وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Node_ID String شناسه گره 1

 - Node_Type String 7-1 نوع گره  2

 - Node_Class String 2-1 کالس گره 3

 - - Comments String توضيحات 4

      

      

 توضیحات:

 

 Node: الیهنام  گرهنام عارضه )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 گره شناسه 1
 شدهتعريف  گرهاعداد با رابطه مشخص که براي شناسائي  رکيبي از حروف وت

  است.

 نوع گره 2

 زير باشد.باشد که مي تواند يكي از موارد منظور نوع گره مي

 -نقطه تغيير مشخصه مدار )مثال: تغيير سيم هادي -3تياف  -2گنتري  -1دامنه: 

محل دوخته شدن  -تغيير زميني و هوايي بودن -تغيير مدار -تغيير سيم محافظ

نقطه تغيير  -7 ترمينال تاور -6جابجايي فاز  -5تغيير مالكيت  -4مدار و غيره( 

 مشخصه مسير

 کالس گره 3
 زير باشد.باشد که مي تواند يكي از موارد منظور کالس گره مي

 مسيري -2مداري  -1دامنه: 

 .باشدميمنظور توضيحات بيشتر مربوط به جزييات گره  توضيحات 4

   

 توضیحات:
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 OvPat_Seg: نام الیه تكه مسير هوايي)فارسی( :  عارضهنام 

 خط - صنعت برق :کالس Overhead Path Segment)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

اين  منظور مشخصات فيزيكي قسمتي از خط انتقال و فوق توزيع مي باشد که بين دو گره قرار گرفته است.

نقطه تغيير ، تياف، گره مي تواند گنتري ترسيم مي شود. ي بين دو گرهعارضه از اتصال مرکز هندسي دکلها

مشخصه مدار )تغيير سيم هادي، تغيير سيم محافظ، تغيير مدار، تغيير زميني و هوايي بودن، محل دوخته شدن 

بر اساس اين عارضه، مسير باشد. مدار و غيره(، تغيير مالكيت، جابجايي فاز، ترمينال تاور و نقطه تغيير مشخصه 

ديگر هر تكه مسير هوايي شامل يك يا چند مدار مي باشد  موجوديت مكاني تكه مدار تعريف مي شود. به عبارت

مدار منطبق بر تكه مسير هوايي و در خطوط دو مداره و چهار مداره به ترتيب دو و )در خطوط يك مداره، تكه 

جزييات اين عارضه در توضيحات با  (.چهار تكه مدار به صورت موازي تكه مسير هوايي مربوطه ترسيم مي شود

 شده است.شكل ارائه 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 خطي خطي خطي در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - OvPaSg_ID String شناسه تكه مسير هوايي 1

 کيلومتر - Path_Length Double طول تكه مسير 2

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت بهره برداري 3

 - Own_Type String 2-1 نوع مالكيت 4

 - - Owner String مالك 5

 - - Utili_Date Date برداريتاريخ بهره 6

 - - Dev_Date Date تاريخ تكميل و توسعه 7

 متر - Path_Width Single عرض مسير  8

 متر - Buffer Single حريم زميني 9

 متر - R_Buffer Single حريم از سمت راست محور خط 10

 متر - L_Buffer Single حريم از سمت چپ محور خط 11

 متر - Span_Max Single حداکثر اسپن  12

 متر - Span_Min Single حداقل اسپن  13

 متر - Des_Span Single اسپن معادل طراحي 14

 - - SusTow_Num Smallinteger تعداد دکل هاي آويز  15

 - - TenTow_Num Smallinteger تعداد دکل هاي کششي  16

 - - DeETow_Num Smallinteger تعداد دکل هاي انتهايي 17

 متر - Hie_Tow_Max Single حداکثر ارتفاع دکل ها  18

 متر - Hie_Tow_Min Single حداقل ارتفاع دکل ها  19

 - - GuaWir_Num Smallinteger  تعداد سيم محافظ 20

 - - Des_Docs String مستندات طراحي 21
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 - - Comments String توضيحات 22

تكه مسير هوايي بر اساس گره هاي تشكيل دهنده تكه مدارهاي مربوطه، به قسمتهاي مجزا تقسيم توضیحات: 

 وجود داشته باشد گره مطابق شكل زير در روي دو مدار نهمداره اگر  دومي شود. به عنوان مثال در يك خط 

)مدار اول شش گره و پنج تكه مدار تكه مدار  دهدر پايگاه داده مكاني ، )مدار اول چهار گره و مدار دوم پنج گره(

 تكه مسير هوايي وجود دارد.  پنجو و همچنين مدار دوم شامل شش گره و پنج تكه مدار( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 OvPat_Seg: نام الیه تكه مسير هوايي)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
شناسه تكه مسير 

 هوايي

هوايي مي باشد که با استفاده از آن  مسيرمنظور شناسه منحصر به فرد هر تكه 

 شناسايي مي شود.

2 
تكه مسير هوايي با صرف نظر از شكم سيم. اين  طول هادي مورد استفاده در طول تكه مسير 

 قلم محاسباتي است.

 وضعيت بهره برداري 3
 زير است.که شامل موارد است مسير هوايي تكه  وضعيت بهره برداريمنظور 

 خارج از سرويس -3در حال ساخت  -2 بهره برداري در حال -1دامنه: 

4 
باشد که مي تواند يكي از موارد زير ميمسير هوايي تكه  نوع مالكيتمنظور  نوع مالكيت

 خصوصي   -2 عمومي )شرکتي( -1دامنه:  باشد.  

 مي باشد.مسير هوايي نام مالك عمومي )شرکتي( يا خصوصي تكه منظور  مالك 5

 باشد. ميمسير هوايي منظور تاريخ روزنامه رسمي و تحصيل حريم تكه  برداريتاريخ بهره 6

 باشد. ميمسير هوايي منظور تاريخ تكميل و توسعه تكه  تاريخ تكميل و توسعه 7

 مسير هوايي مي باشد.تكه منظور عرض يا بيشترين فاصله بين هاديهاي جانبي  عرض مسير 8

 حريم زميني 9

منظور حريمي است که براي تصوير هادي هاي جانبي تكه مسير هوايي تعريف 

شده است. در اين خصوص آخرين قوانين و مصوبات ابالغي مالک عمل مي 

 باشند. 

10 
حريم از سمت راست 

 محور خط

عرض بيروني ترين هادي جانبي از سمت راست محور خط اين مقدار از مجموع 

و حريم زميني محاسبه مي شود. در صورتيكه خط داراي هادي جانبي در سمت 

 نحوه ذخيره سازي در پايگاه داده مكاني
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 OvPat_Seg: نام الیه تكه مسير هوايي)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

از تفاضل حريم زميني و عرض بيروني ترين هادي حريم راست نباشد، مقدار 

 جانبي از سمت چپ محور خط محاسبه مي شود.

11 
حريم از سمت چپ 

 محور خط

عرض بيروني ترين هادي جانبي از سمت چپ محور خط اين مقدار از مجموع 

و حريم زميني محاسبه مي شود. در صورتيكه خط داراي هادي جانبي در سمت 

از تفاضل حريم زميني و عرض بيروني ترين هادي حريم چپ نباشد، مقدار 

 جانبي از سمت راست محور خط محاسبه مي شود.

 حداکثر اسپن 12
حداکثر فاصله افقي بين دو دکل متوالي در تكه مسير هوايي مي باشد.  منظور

 اين قلم محاسباتي و با توجه به مختصات دکلهاي مربوطه محاسبه مي گردد.

 حداقل اسپن 13
منظور حداقل فاصله افقي بين دو دکل متوالي در تكه مسير هوايي مي باشد. 

 دکلهاي مربوطه محاسبه مي گردد.اين قلم محاسباتي و با توجه به مختصات 

 دهانه معادل طراحي 14
باشد که در زمان طراحي تعريف منظور فاصله افقي بين دو دکل متوالي مي

 گرديده است.

 تعداد دکل هاي آويز 15
مسير هوايي مي باشد. اين قلم تكه منظور تعداد دکل هاي آويز به کار رفته در 

 محاسباتي است.

16 
 تعداد دکل هاي

 کششي

مسير هوايي مي باشد. اين تكه منظور تعداد دکل هاي کششي به کار رفته در 

 قلم محاسباتي است.

17 
تعداد دکل هاي 

 انتهايي

مسير هوايي مي باشد. اين تكه منظور تعداد دکل هاي انتهايي به کار رفته در 

 قلم محاسباتي است.

18 
حداکثر ارتفاع دکل 

 ها

مسير، از سطح زمين مي تكه حداکثر ارتفاع دکل هاي واقع شده روي منظور 

اين قلم محاسباتي است و با توجه به ارتفاع دکلها و پايه هاي اضافي واقع باشد. 

 شده روي تكه مسير هوايي قابل محاسبه مي باشد.

 حداقل ارتفاع دکل ها 19

مسير، از سطح زمين مي تكه حداقل ارتفاع دکل هاي واقع شده روي منظور 

اين قلم محاسباتي است و با توجه به ارتفاع دکلها و پايه هاي اضافي واقع باشد. 

 شده روي تكه مسير هوايي قابل محاسبه مي باشد.

 تعداد سيم محافظ 20
 مسير هوايي مي باشد.تكه هاي محافظ به کار رفته در سيممنظور تعداد 

 دو شيلد -2تك شيلد ،  -1

21 
ذخيره شده مسير هوايي منظور آدرس فولدري که در آن مستندات طراحي تكه  مستندات طراحي

 است. 

 است.مسير هوايي منظور توضيحات تكميلي هر تكه  توضيحات 22

 توضیحات: 
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 UnPat_Seg: نام الیه تكه مسير زميني)فارسی( :  عارضهنام 

 خط –صنعت برق  :کالس Underground Path Segment)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

گره مي  منظور مشخصات فيزيكي قسمتي از خط انتقال و فوق توزيع مي باشد که بين دو گره قرار گرفته است.

نقطه تغيير مشخصه مدار )تغيير سيم هادي، تغيير سيم محافظ، تغيير مدار، تغيير زميني و ، تياف، تواند گنتري

هوايي بودن، محل دوخته شدن مدار و غيره(، تغيير مالكيت، جابجايي فاز، ترمينال تاور و نقطه تغيير مشخصه 

همچنين  قرار گرفته اند. درياييدفني، کانال، تونل يا در طول تكه مسير زميني، کابلهاي برق به صورت مسير باشد. 

به تناسب موجوديت هاي مكاني شامل منهول، مفصل کابل، حوضچه روغن ممكن است در طول تكه مسير زميني 

بر اساس اين عارضه، موجوديت مكاني تكه مدار تعريف مي شود. به عبارت ديگر هر . داشته باشدو سرکابل وجود 

  (.منطبق بر تكه مسير زميني يا موازي با تكه مسير زمينيشامل يك يا چند مدار مي باشد ) زمينيتكه مسير 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 خطي خطي خطي در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - UnPaSg_ID String شناسه تكه مسير زميني 1

 کيلومتر - Path_Length Double طول تكه مسير 2

 - Operat_Con String 3-1 وضعيت بهره برداري 3

 - Own_Type String 2-1 نوع مالكيت 4

 - - Owner String مالك 5

 - - Utili_Date Date برداريتاريخ بهره 6

 - - Dev_Date Date تاريخ تكميل و توسعه 7

 - LiPSg_Type String 4-1 نوع  8

 متر - LiPSg_DepD Single عمق طراحي 9

 متر - LiPSg_DepM Single عمق متوسط 10

 متر - Length Double طول 11

 متر - LiPSg_Width Single عرض 12

 متر - Height Single ارتفاع 13

 - FirSup_Sys String 2-1 سيستم اطفاي حريق 14

 - FirAlr_Sys String 2-1 سيستم اعالن حريق 15

 - Ligh_Sys String 2-1 سيستم روشنايي 16

 - - Vent_Sys String نوع سيستم تهويه 17

 - - Des_Docs String مستندات طراحي 18
 - - Comments String توضيحات 19

 توضیحات: 
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 UnLiPa_Seg: الیهنام  تكه مسير زميني)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
شناسه تكه مسير 

 زميني

زميني مي باشد که با استفاده از آن  مسيرمنظور شناسه منحصر به فرد هر تكه 

 شناسايي مي شود.

 محاسباتي است. تكه مسير زميني. اين قلم طول هادي مورد استفاده در طول تكه مسير  2

 وضعيت بهره برداري 3
 زير است.که شامل موارد است مسير زميني تكه  وضعيت بهره برداريمنظور 

 خارج از سرويس -3در حال ساخت  -2 در حال بهره برداري -1دامنه: 

4 

باشد که مي تواند يكي از موارد زير ميمسير زميني تكه  نوع مالكيتمنظور  نوع مالكيت

 باشد.  

 خصوصي   -2 عمومي )شرکتي( -1دامنه: 

 مي باشد.مسير زميني نام مالك عمومي )شرکتي( يا خصوصي تكه منظور  مالك 5

 باشد. ميمسير زميني منظور تاريخ روزنامه رسمي و تحصيل حريم تكه  برداريتاريخ بهره 6

 باشد. ميمسير زميني منظور تاريخ تكميل و توسعه تكه  تاريخ تكميل و توسعه 7

8 
 نوع

با دامنه )دفني، کانال، تونل، دريايي(  تكه مسير زمينيي اجراي نحوهمنظور 

 دريايي -4تونل  -3کانال  -2دفني  -1دامنه : باشد. مي

 باشد. مي تكه مسير زمينيعمق طراحي منظور  عمق طراحي 9

 باشد. مي تكه مسير زمينيعمق متوسط منظور  عمق متوسط 10

 باشد. مي تكه مسير زمينيطول کانال يا تونل منظور  طول 11

 باشد. مي تكه مسير زمينيعرض کانال يا تونل منظور  عرض 12

 باشد. مي تكه مسير زمينيارتفاع کانال يا تونل منظور  ارتفاع 13

14 
است که  تكه مسير زمينيکانال يا تونل  منظور وضعيت سيستم اطفاي حريق سيستم اطفاي حريق

 ندارد -2دارد   -1دامنه :  به شرح دامنه ذيل مي باشد:

15 
است که به  تكه مسير زمينيکانال يا تونل منظور وضعيت سيستم اعالن حريق  سيستم اعالن حريق

 ندارد -2دارد   -1دامنه :  شرح دامنه ذيل مي باشد:

16 
است که به  تكه مسير زمينيکانال يا تونل منظور وضعيت سيستم روشنايي  سيستم روشنايي

 ندارد -2دارد   -1دامنه :  شرح دامنه ذيل مي باشد:

 .باشدي م تكه مسير زمينيکانال يا تونل بكار رفته در تهويه  ستمينوع س سيستم تهويه 17

18 
ذخيره شده مسير زميني منظور آدرس فولدري که در آن مستندات طراحي تكه  مستندات طراحي

 است. 

 است.مسير زميني منظور توضيحات تكميلي هر تكه  توضيحات 19

   

   

 توضیحات: 
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 Cir_Seg: الیهنام   تكه مدار)فارسی( :  عارضهنام 

 خط –صنعت برق  :کالس Segment Circuit :)التین( عارضهنام 

 تعریف عارضه

، تياف، نقطه تغيير مشخصه گنتري مي تواندگره قرار گرفته است. گره بخشي از يك مدار الكتريكي است که بين دو 

يره(، ، تغيير مدار، تغيير زميني و هوايي بودن، محل دوخته شدن مدار و غمحافظمدار )تغيير سيم هادي، تغيير سيم 

بر اساس اين عارضه، موجوديتهاي مكاني  باشد. و نقطه تغيير مشخصه مسيرترمينال تاور  ،تغيير مالكيت، جابجايي فاز

تكه مسير هوايي و تكه مسير زميني و موجوديت هاي غير مكاني تكه مدار هوايي و تكه مدار زميني تعريف مي شود. 

 جزييات نحوه ترسيم اين عارضه در توضيحات با شكل ارائه شده است.

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 خطي خطي خطي در مقیاس: وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 -  - CiSeg_ID String شناسه تكه مدار 1

 -  - CiSec_ID String شناسه قطعه مدار 2
 - - OvPaSg_ID String تكه مسير هوايي يا زمينيشناسه  3

 - - Node1_ID String شناسه گره اول 4

 - - Node2_ID String گره دومشناسه  5

 -  CiSeg_Type String 2-1 نوع تكه مدار 6
 کيلوولت DeNomi_Vol Smallinteger 7-1 ولتاژ نامي طراحي 7

 کيلوولت UtNomi_Volt Smallinteger 7-1 ولتاژ نامي بهره برداري 8

 کيلومتر - CiSeg_Length Double طول تكه مدار  9

 درجه سانتيگراد - Nom_Temp Smallinteger رسانادماي نامي سيم  10

 درجه سانتيگراد - Co_Tem_Max Smallinteger سيم رساناحداکثر دماي  11

 مگاولت آمپر - DeNom_Cap Double ظرفيت نامي طراحي 12

 مگاولت آمپر - UtNom_Cap Double ظرفيت نامي بهره برداري 13

 مگاولت آمپر - Term_Cap Double ظرفيت حرارتي 14

 مگاوار - Capas_Cap Double ظرفيت خازني 15

 مگاولت آمپر - SIL  SIL_Cap Doubleظرفيت  16

 اهم - ZerSeq_Res Double مقاومت مؤلفه صفر 17

 اهم - PosSeq_Res Double مقاومت مولفه مثبت 18

 مهو - ZerSeq_Con Double کنداکتانس مؤلفه صفر 19

 مهو - PosSeq_Con Double مؤلفه مثبتکنداکتانس  20

 اهم - ZerSeq_Rea Double راکتانس سلفي مؤلفه صفر 21

 اهم - PosSeq_Rea Double راکتانس سلفي مولفه مثبت 22

 اهم - ZerSeq_Cre Double راکتانس خازني مؤلفه صفر 23
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 Cir_Seg: الیهنام   تكه مدار)فارسی( :  عارضهنام 

 خط –صنعت برق  :کالس Segment Circuit :)التین( عارضهنام 

 تعریف عارضه

تغيير مشخصه  ، تياف، نقطهگنتري مي تواندگره قرار گرفته است. گره بخشي از يك مدار الكتريكي است که بين دو 

يره(، ن مدار و غ، تغيير مدار، تغيير زميني و هوايي بودن، محل دوخته شدمحافظمدار )تغيير سيم هادي، تغيير سيم 

وجوديتهاي مكاني مبر اساس اين عارضه،  باشد. و نقطه تغيير مشخصه مسيرترمينال تاور  ،تغيير مالكيت، جابجايي فاز

عريف مي شود. تكه مسير هوايي و تكه مسير زميني و موجوديت هاي غير مكاني تكه مدار هوايي و تكه مدار زميني ت

 جزييات نحوه ترسيم اين عارضه در توضيحات با شكل ارائه شده است.

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 خطي خطي خطي در مقیاس: وضعیت نمایش

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 اهم - PosSeq_Cre Double راکتانس خازني مؤلفه مثبت 24

 ميلي هانري - ZerSeq_Ind Double مؤلفه صفر اندوکتانس 25

 ميلي هانري - PosSeq_Ind Double اندوکتانس مؤلفه مثبت 26

 نانو فاراد - ZerSeq_Capa Double کاپاسيتانس مؤلفه صفر 27

 نانو فاراد - PosSeq_Capa Double کاپاستانس مؤلفه مثبت 28

 مهو - ZerSeq_Sus Double سوسپتانس سلفي مؤلفه صفر 29

 مهو - PosSeq_Sus Double سوسپتانس سلفي مؤلفه مثبت 30

 مهو - ZerSeq_Csu Double سوسپتانس خازني مؤلفه صفر 31

 مهو - PosSeq_Csu Double سوسپتانس خازني مؤلفه مثبت 32

 اهم - Wave_Imp Single امپدانس موجي 33

 - - Utili_Date Date برداريتاريخ بهره 34

35 
هاي شناسه تيپ مختصات هادي

 تكه مدار
CSCT_ID String - - 

به عنوان مثال در يك خط دو مداره اگر نه گره مطابق شكل زير در روي دو مدار وجود داشته باشد  توضیحات:

)مدار اول چهار گره و مدار دوم پنج گره(، در پايگاه داده مكاني ده تكه مدار )مدار اول شش گره و پنج تكه مدار و 

 همچنين مدار دوم شامل شش گره و پنج تكه مدار( وجود دارد. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نحوه ذخيره سازي در پايگاه داده مكاني
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 Cir_Seg: الیهنام  تكه مدارنام عارضه )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

 تكه مداراعداد با رابطه مشخص که براي شناسائي  رکيبي از حروف وت تكه مدارشناسه 

 شناسهاول، گره  شناسهتكه مدار ترکيبي از  شناسه است. شدهتعريف 

 دوم و يك شماره ديگر که از عدد يك شروع مي شود.گره 

 قطعه مداري که تكه مدار به آن تعلق دارد. شناسه قطعه مدار شناسه 2

3 
تكه مسير هوايي يا شناسه 

 زميني

به آن تعلق  مدارتكه تكه مسير هوايي يا زميني است که منظور شناسه 

 دارد.

4 
منظور شناسه گره ابتداي تكه مدار مي باشد. تعريف دقيق گره اول و دوم  شناسه گره اول

 دقيق نقاط مهم روي دکل الزامي است.  تعيين مختصاتبه منظور 

5 
منظور شناسه گره انتهاي تكه مدار مي باشد. تعريف دقيق گره اول و دوم  شناسه گره دوم

 دقيق نقاط مهم روي دکل الزامي است. تعيين مختصاتبه منظور 

6 
 -2زميني  -1منظور نوع زميني يا هوايي بودن تكه مدار است. دامنه:  نوع تكه مدار

 هوايي

7 

 .برمبناي آن طراحي شده است تكه مدار مقدار ولتاژي است که اجزاء ولتاژ نامي طراحي

 -7  63 - 6  66 -5  132-4   230 -3   400 -2   765 -1دامنه: 

33 

8 
بر اساس آن در حال بهره برداري است.  تكه مدارمقدار ولتاژي است که  ولتاژ نامي بهره برداري

 33 -7  63 - 6  66 -5  132-4  230 -3  400 -2  765 -1دامنه:  

9 

اين قلم محاسباتي است و عبارت است از مجموع فواصل بين هر دو دکل  طول تكه مدار 

از جذر  متوالي واقع روي تكه مدار. همچنين فاصله هر دو دکل متوالي

 بدست مي آيد: مجموع توان دوم اختالف مختصات بين اين دکلها

𝑙𝑖𝑗 = √∆𝑋𝑖𝑗
2 + ∆𝑌𝑖𝑗

2 + ∆𝑍𝑖𝑗
2  

دکل از سطح  دکل از مجموع ارتفاع پايهر  Zالزم به توضيح است که 

 دريا به اضافه بلنداي دکل محاسبه مي گردد.

10 
دمايي که در جداول سازنده هادي تكه مدار براي جريان نامي آن اعالم  دماي نامي سيم رسانا

 شده است. اين قلم محاسباتي است و از جدول تيپ رسانا بدست مي آيد.

 تكه مدار اعالم نموده است. سيم رساناحداکثر دماي مجاز که سازنده  سيم رساناحداکثر دماي  11

12 
منظور ظرفيت نامي تكه مدار بر مبناي ولتاژ طراحي و جريان نامي سازنده  ظرفيت نامي طراحي

 در دماي نامي آن مي باشد.

13 
 بهره ولتاژ يمبنا بر مدار تكه( MVAبرحسب  nS) ينام تيظرف منظور ظرفيت نامي بهره برداري

 .باشد يم آن يبردار

14 
 تكه مدارهادي  دماياثر آن  که در تكه مدارحداکثر توان قابل انتقال از  ظرفيت حرارتي

 .ز حد مجاز تجاوز ننمايدا
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 Cir_Seg: الیهنام  تكه مدارنام عارضه )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 .باشديم kVARبر حسب  کهتكه مدار (capQ) وان راکتيو خازنيت ظرفيت خازني 15

16 

به مقاومتي معادل امپدانس موجي  مدارتكه قدار تواني که توسط يك م  SILظرفيت 

تكه برابر است با نسبت مجذور قدر مطلق ولتاژ  داده مي شود و تكه مدار

 تكه مداربه امپدانس موجي  مدار

17 
مدار در حداکثر دماي مجاز هادي تكه مقاومت اهمي مؤلفه صفر موازي  مقاومت مؤلفه صفر

 است.

18 
مدار در حداکثر دماي مجاز هادي تكه مقاومت اهمي مؤلفه مثبت سري  مقاومت مولفه مثبت

 است.

19 
 باشد يم مدار تكه يمواز صفر( مؤلفه G) ييهمان رسانا اي کنداکتانس کنداکتانس مؤلفه صفر

 باشد. mhoآن  واحد و

20 
 يم مدار تكه يمواز مثبت مؤلفه( G) ييرسانا همان اي کنداکتانس کنداکتانس مؤلفه مثبت

 باشد. mho آن واحد و باشد

 .باشد يم مدار تكه يسر 0LXهمان  اي صفرمؤلفه  يسلف راکتانس راکتانس سلفي مؤلفه صفر 21

 .باشد يم مدار تكه يسر LX+همان  اي مثبتمؤلفه  يسلف راکتانس راکتانس سلفي مولفه مثبت 22

 .باشد يم مدار تكه يمواز 0CXهمان  اي صفرمؤلفه  يخازن راکتانس راکتانس خازني مؤلفه صفر 23

 .باشد يم مدار تكه يمواز CX+همان  اي مثبتمؤلفه  يخازن راکتانس راکتانس خازني مؤلفه مثبت 24

 .باشد يم مدار تكه يسر 0Lهمان  اي صفرمؤلفه  اندوکتانس اندوکتانس مؤلفه صفر 25

 .باشد يم مدار تكه يسر +Lهمان  اي مثبتمؤلفه  اندوکتانس اندوکتانس مؤلفه مثبت 26

 .باشد يم مدار تكه يمواز 0Cهمان  اي صفرمؤلفه  تانسيکاپاس کاپاسيتانس مؤلفه صفر 27

 .باشد يم مدار تكه يمواز +Cهمان  اي مثبتمؤلفه  تانسيکاپاس کاپاستانس مؤلفه مثبت 28

29 
سوسپتانس سلفي مؤلفه 

 صفر
 .باشد يم مدار تكه يسر 0LBهمان  اي صفرمؤلفه  يسلف سوسپتانس

30 
سوسپتانس سلفي مؤلفه 

 مثبت
 .باشد يم مدار تكه يسر LB+همان  اي مثبتمؤلفه  يسلف سوسپتانس

31 
سوسپتانس خازني مؤلفه 

 صفر
 .باشد يم مدار تكه يمواز 0CBهمان  اي صفرمؤلفه  يخازن سوسپتانس

32 
سوسپتانس خازني مؤلفه 

 مثبت
 باشد يم مدار تكه يمواز  CB+همان  اي مثبتمؤلفه  يخازن سوسپتانس

 .نديبيم آن با برخورد در صاعقه موج کهتكه مدار  از امپدانس منظور امپدانس موجي 33

 . استتكه مدار  شدن برقدار خيتار منظور برداريتاريخ بهره 34

35 
شناسه تيپ مختصات 

 هاي تكه مدارهادي

تكه مدار است. انواع تيپهاي  هايتيپ مختصات هاديمنظور شناسه 

 مختصات هادي هاي تكه مدارها در يك جدول وجود دارد.

 :توضیحات
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 Cir_Seg_Node :نام جدول گره –تكه مدار نام موجودیت غیرمکانی )فارسی( : 

 خط -صنعت برق  :کالس Circuit Segment _Node نام موجودیت غیرمکانی )التین( :

 تعریف موجودیت غیرمکانی

 مي باشد. ارتباط اين دو موجوديت به صورت چند به چند است. و گره مداراين جدول ارتباط دهنده دو جدول تكه 

 گره، مدارتكه نام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - CiSeg_ID String مدارشناسه تكه  1

 - - Node_ID String شناسه گره 2

 توضیحات: 

 

 

 CrSg_Cor_Type: نام جدول ي تكه مدارهاتيپ مختصات هادينام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

 خط –صنعت برق  :کالس Circuit Segment Coordinate Type  :نام موجودیت غیر مکانی )التین(

 تعریف موجودیت غیر مکانی

 مشخصات مربوط به مختصات قالب دکلهاي انواع تكه مدارهاي مربوط به يك شبكه برق مي باشد.منظور 

 تكه مدارنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 مشخصات اقالم توصیفی موجودیت غیر مکانی:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان رديف

 - - CSCT_ID String هاديهامختصات شناسه تيپ  1

 متر - R R_C_Height Singleارتفاع هادي فاز  2

 متر - R R_C_Width Singleهادي فاز  عرض 3

 متر - S S_C_Height Singleارتفاع هادي فاز  4

 متر - S S_C_Width Singleهادي فاز  عرض 5

 متر - T T_C_Height Singleارتفاع هادي فاز  6

 متر - T T_C_Width Singleهادي فاز  عرض 7

 متر - W1_C_Height Single 1سيم محافظ ارتفاع  8

 متر - W1_C_Width Single 1سيم محافظ  عرض 9

 متر - W2_C_Height Single 2سيم محافظ ارتفاع  10

 متر - W2_C_Width Single 2سيم محافظ  عرض 11

 توضیحات: 
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 CrSg_Cor_Type: نام جدول مدارهاي تكه تيپ مختصات هادينام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی موجودیت غیر مکانی: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 است.  هاي تكه مدارتيپ مختصات هاديمنظور شناسه  هاهاديمختصات شناسه تيپ  1

 مي باشد. هاي دکلهااز سطح زمين و مرکز پايه Rمنظور ارتفاع هادي فاز  Rارتفاع هادي فاز  2

 هاي دکلها مي باشد.از مرکز پايه Rي افقي هادي فاز منظور فاصله Rهادي فاز  عرض 3

 هاي دکلها مي باشد.از سطح زمين و مرکز پايه Sمنظور ارتفاع هادي فاز  Sارتفاع هادي فاز  4

 باشد.هاي دکلها مي از مرکز پايه Sي افقي هادي فاز منظور فاصله Sهادي فاز  عرض 5

 هاي دکلها مي باشد.از سطح زمين و مرکز پايه Tمنظور ارتفاع هادي فاز  Tارتفاع هادي فاز  6

 هاي دکلها مي باشد.از مرکز پايه Tمنظور فاصله افقي هادي فاز  Tهادي فاز  عرض 7

 منظور ارتفاع سيم محافظ اول از سطح زمين مي باشد. 1سيم محافظ ارتفاع  8

 هاي دکلها مي باشد.منظور فاصله افقي سيم محافظ اول از مرکز پايه 1محافظ سيم  عرض 9

 منظور ارتفاع سيم محافظ دوم از سطح زمين مي باشد. 2سيم محافظ ارتفاع  10

 هاي دکلها مي باشد.منظور فاصله افقي سيم محافظ دوم از مرکز پايه 2سيم محافظ  عرض 11

 توضیحات:  
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 

 CiSegMI: جدولنام  تكه مدارمتقابل  امپدانس)فارسی( :  مکانی موجودیت غیرنام 

 خط –صنعت برق  :کالس  Circuit Segment Mutual Impedance :نام موجودیت غیر مکانی )التین(

 تعریف موجودیت غیر مکانی

  منظور امپدانس متقابل ايجاد شده بين هر دو تكه مدار مي باشد.

 موجودیت غیر مکانی:مشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان رديف

 - - CiSegMI_ID String شناسه امپدانس متقابل 1

 - - CiSeg1_ID String تكه مدار يكشناسه  2

 - - CiSeg2_ID String شناسه تكه مدار دو 3

4 Rm0 Rm0 Double - - 

5 Xm0 Xm0 Double - - 

 توضیحات: 

 

 CiSegMI: نام جدول تكه مدارمتقابل  امپدانسنام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی موجودیت غیر مکانی: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 مي باشد. تكه مدارامپدانس متقابل منظور شناسه  شناسه امپدانس متقابل 1

 مدار شماره يك مي باشد.منظور شناسه تكه  تكه مدار يكشناسه  2

 منظور شناسه تكه مدار شماره دو مي باشد. شناسه تكه مدار دو 3

4 Rm0  منظورRm0 .مقاومت اهمي( بين دو تكه مدار است ( 

5 Xm0  منظورXm0 .مقاومت سلفي( بين دو تكه مدار است( 

 توضیحات:  

 

 Cir_Seg_CiSegMI :نام جدول تكه مدارامپدانس متقابل  -تكه مدار نام موجودیت غیرمکانی )فارسی( : 

 خط -صنعت برق  :کالس Cir_Seg_CiSegMI نام موجودیت غیرمکانی )التین( :

 تعریف موجودیت غیرمکانی

صورت مي باشد. ارتباط اين دو موجوديت به  تكه مداراين جدول ارتباط دهنده دو جدول تكه مدار و امپدانس متقابل 

 چند به چند است.

 تكه مدارتكه مدار، امپدانس متقابل نام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - CiSegMI_ID String شناسه امپدانس متقابل 1

 - - CiSeg_ID String تكه مدارشناسه  2

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 

 Cir_Sec: جدولنام  مدار قطعه)فارسی( :  غیر مکانی موجودیت نام

 خط -صنعت برق  :کالس Circuit Section :)التین( غیر مکانی موجودیتنام 

 غیر مکانی موجودیتتعریف 

از تكه  قطعه مدار يك ارتباط الكتريكي بين ايستگاه، کليدخانه نيروگاه يا تياف محسوب مي شود که از مجموعه اي 

پارامترهاي الكتريكي هر قطعه مدار از مقادير پارامترهاي الكتريكي تكه مدارهاي تشكيل  مدارات تشكيل شده است.

 دهنده آن محاسبه مي شود.

 تكه مدارنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 -  - CirSec_ID String مدارقطعه شناسه  1
 -  - Circt_ID String شناسه مدار 2
 -  - Circt_Code1 String کد ديسپاچينگ 3

 -  - Cir_Name String مدارقطعه نام  4
 -  - S_Node_ID String شناسه گره مبدا 5

 -  - E_Node_ID String شناسه گره مقصد 6

 کيلوولت DeNomi_Vol Smallinteger 7-1 ولتاژ نامي طراحي 7

 کيلوولت UtNomi_Volt Smallinteger 7-1 ولتاژ نامي بهره برداري 8

 کيلومتر - CirSec_Len Double طول قطعه مدار  9

 مگاولت آمپر - DeNom_Cap Double ظرفيت نامي طراحي 10

 مگاولت آمپر - UtNom_Cap Double ظرفيت نامي بهره برداري 11

 مگاولت آمپر - Term_Cap Double ظرفيت حرارتي 12

 مگاولت آمپر - Dispac_Cap Double  ظرفيت ديسپاچينگي 13

 مگاوار - Capas_Cap Double ظرفيت خازني 14

 اهم - ZerSeq_Res Double مقاومت مؤلفه صفر 15

 اهم - PosSeq_Res Double مقاومت مولفه مثبت 16

 مهو - ZerSeq_Con Double کنداکتانس مؤلفه صفر 17

 مهو - PosSeq_Con Double کنداکتانس مؤلفه مثبت 18

 اهم - ZerSeq_Rea Double راکتانس سلفي مؤلفه صفر 19

 اهم - PosSeq_Rea Double راکتانس سلفي مولفه مثبت 20

 اهم - ZerSeq_Cre Double راکتانس خازني مؤلفه صفر 21

 اهم - PosSeq_Cre Double مثبتراکتانس خازني مؤلفه  22

 ميلي هانري - ZerSeq_Ind Double اندوکتانس مؤلفه صفر 23

 ميلي هانري - PosSeq_Ind Double اندوکتانس مؤلفه مثبت 24

 نانو فاراد - ZerSeq_Capa Double کاپاسيتانس مؤلفه صفر 25

 نانو فاراد - PosSeq_Capa Double کاپاستانس مؤلفه مثبت 26
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 Cir_Sec: جدولنام  مدار قطعه)فارسی( :  غیر مکانی موجودیت نام

 خط -صنعت برق  :کالس Circuit Section :)التین( غیر مکانی موجودیتنام 

 غیر مکانی موجودیتتعریف 

از تكه  وعه اي قطعه مدار يك ارتباط الكتريكي بين ايستگاه، کليدخانه نيروگاه يا تياف محسوب مي شود که از مجم

دارهاي تشكيل مپارامترهاي الكتريكي هر قطعه مدار از مقادير پارامترهاي الكتريكي تكه  مدارات تشكيل شده است.

 دهنده آن محاسبه مي شود.

 تكه مدارنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 مهو - ZerSeq_Sus Double سوسپتانس سلفي مؤلفه صفر 27

 مهو - PosSeq_Sus Double سوسپتانس سلفي مؤلفه مثبت 28

 مهو - ZerSeq_Csu Double سوسپتانس خازني مؤلفه صفر 29

 مهو - PosSeq_Csu Double سوسپتانس خازني مؤلفه مثبت 30

 توضیحات: 

 

 Cir_Sec: نام جدول مدار قطعهنام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه    عنوان ردیف

1 
منظور شناسه منحصر به فرد هر قطعه مدار است که براي شناسايي آن استفاده  مدارقطعه شناسه 

 مي شود. 

 منظور شناسه مداري است که قطعه مدار به آن تعلق دارد. شناسه مدار 2

3 
براي شناسائي مرکز ديسپاچينگ رکيبي از حروف واعداد با رابطه مشخص که ت کد ديسپاچينگ

 تعريف نموده است. قطعه مدار

4 
منظور نامي است که هر قطعه مدار با آن شناخته مي شود. معموال اين نام از نام  مدارقطعه نام 

 مدار تشكيل مي شود.ايستگاه، کليدخانه نيروگاه يا تياف ابتداي و انتهاي قطعه 

 منظور شناسه گره ابتدايي قطعه مدار مي باشد. شناسه گره مبدا 5

 منظور شناسه گره انتهايي قطعه مدار مي باشد. مقصد شناسه گره 6

7 

. اين قلم برمبناي آن طراحي شده است قطعه مدار مقدار ولتاژي است که اجزاء ولتاژ نامي طراحي

 محاسباتي است. 

 33 -7  63 - 6  66 -5  132-4  230 -3  400 -2  765 -1دامنه: 

8 

ولتاژ نامي بهره 

 برداري

بر اساس آن ولتاژ در حال بهره برداري است. اين  قطعه مدارمقدار ولتاژي است که 

 قلم محاسباتي است.

 33 -7  63 - 6  66 -5  132-4  230 -3  400 -2  765 -1دامنه: 

9 
. اين قلم محاسباتي بر سطح افقي قطعه مدارانتهاي  نقطه ابتدا و دو فاصله تصوير طول قطعه مدار 

 شود. پوشي مياست. از اختالف بين طول محاسباتي با طول واقعي قطعه مدار چشم
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 Cir_Sec: نام جدول مدار قطعهنام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه    عنوان ردیف

10 

ظرفيت نامي 

 طراحي

منظور ظرفيت نامي قطعه مدار بر مبناي ولتاژ طراحي آن مي باشد. اين قلم 

ار ظرفيت نامي طراحي تكه مدارات تشكيل محاسباتي است و برابر حداقل مقد

 دهنده قطعه مدار مي باشد.

11 

ظرفيت نامي بهره 

 برداري

برداري آن مي باشد. اين قلم منظور ظرفيت نامي مدار بر مبناي ولتاژ بهره

مدارات تشكيل برداري تكهمحاسباتي است و برابر حداقل مقدار ظرفيت نامي بهره

 دهنده قطعه مدار مي باشد.

12 

ز حد مجاز تجاوز ا مدارهادي  دمايکه دراثر آن  مدارحداکثر توان قابل انتقال از  ظرفيت حرارتي

. اين قلم محاسباتي است و برابر حداقل مقدار ظرفيت حرارتي تكه مدارات ننمايد

 تشكيل دهنده قطعه مدار مي باشد.

13 

ظرفيت 

  ديسپاچينگي

ديسپاچينگ براي قطعه مدار اعالم مي منظور ظرفيتي است که از طرف مرکز 

گردد. اين قلم محاسباتي است و برابر حداقل مقدار ظرفيت ديسپاچينگي تكه 

 مدارات تشكيل دهنده قطعه مدار مي باشد.

14 
قطعه مدار. اين قلم محاسباتي است و با توجه به ظرفيت خازني  وان راکتيو خازنيت ظرفيت خازني

 عه مدار محاسبه مي گردد.تكه مدارات تشكيل دهنده قط

15 

اين قلم مقاومت اهمي مؤلفه صفر موازي قطعه مدار در حداکثر دماي مجاز هادي.  مقاومت مؤلفه صفر

محاسباتي و براساس مقاومت مؤلفه صفر تكه مدارات تشكيل دهنده قطعه مدار 

 محاسبه مي گردد.

16 

مقاومت اهمي مؤلفه مثبت سري قطعه مدار در حداکثر دماي مجاز هادي. اين قلم  مقاومت مولفه مثبت

قطعه مدار محاسباتي و براساس مقاومت مؤلفه مثبت تكه مدارات تشكيل دهنده 

 محاسبه مي گردد.

17 

کنداکتانس مؤلفه 

 صفر

کنداکتانس مؤلفه صفر موازي قطعه مدار مي باشد. اين قلم محاسباتي است و 

محاسبه مي قطعه مدار نداکتانس مؤلفه صفر تكه مدارات تشكيل دهنده براساس ک

 گردد.

18 
کنداکتانس مؤلفه 

 مثبت

کنداکتانس مؤلفه مثبت موازي قطعه مدار مي باشد. اين قلم محاسباتي است و 

محاسبه قطعه مدار براساس کنداکتانس مؤلفه مثبت تكه مدارات تشكيل دهنده 

 مي گردد.

19 

راکتانس سلفي 

 مؤلفه صفر

راکتانس سلفي مؤلفه صفر سري قطعه مدار مي باشد. اين قلم محاسباتي است و 

محاسبه قطعه مدار براساس راکتانس سلفي مؤلفه صفر تكه مدارات تشكيل دهنده 

 مي گردد.

20 

راکتانس سلفي 

 مولفه مثبت

راکتانس سلفي مؤلفه مثبت سري قطعه مدار مي باشد. اين قلم محاسباتي است و 

محاسبه قطعه مدار براساس راکتانس سلفي مولفه مثبت تكه مدارات تشكيل دهنده 

 مي گردد.
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 Cir_Sec: نام جدول مدار قطعهنام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه    عنوان ردیف

21 

راکتانس خازني 

 مؤلفه صفر

راکتانس خازني مؤلفه صفر موازي قطعه مدار مي باشد. اين قلم محاسباتي است و 

محاسبه قطعه مدار براساس راکتانس خازني مؤلفه صفر تكه مدارات تشكيل دهنده 

 مي گردد.

22 

راکتانس خازني 

 مؤلفه مثبت

راکتانس خازني مؤلفه مثبت موازي قطعه مدار مي باشد. اين قلم محاسباتي است 

قطعه مدار اساس راکتانس خازني مؤلفه مثبت تكه مدارات تشكيل دهنده و بر

 محاسبه مي گردد.

23 
اندوکتانس مؤلفه 

 صفر

اندوکتانس مؤلفه صفر سري قطعه مدار مي باشد. اين قلم محاسباتي است و براساس 

 محاسبه مي گردد.قطعه مدار اندوکتانس مؤلفه صفر تكه مدارات تشكيل دهنده 

24 

اندوکتانس مؤلفه 

 مثبت

اندوکتانس مؤلفه مثبت سري قطه قطعه مدار مي باشد. اين قلم محاسباتي است و 

محاسبه مي قطعه مدار براساس اندوکتانس مؤلفه مثبت تكه مدارات تشكيل دهنده 

 گردد.

25 

کاپاسيتانس مؤلفه 

 صفر

کاپاسيتانس مؤلفه صفر موازي قطعه مدار مي باشد. اين قلم محاسباتي است و 

محاسبه مي قطعه مدار براساس کاپاسيتانس مؤلفه صفر تكه مدارات تشكيل دهنده 

 گردد.

26 

کاپاستانس مؤلفه 

 مثبت

کاپاسيتانس مؤلفه مثبت موازي قطعه مدار مي باشد. اين قلم محاسباتي است و 

محاسبه قطعه مدار براساس کاپاستانس مؤلفه مثبت تكه مدارات تشكيل دهنده 

 مي گردد.

27 

سوسپتانس سلفي 

 مؤلفه صفر

سوسپتانس سلفي مؤلفه صفر سري قطعه مدار مي باشد. اين قلم محاسباتي است 

قطعه مدار و براساس سوسپتانس سلفي مؤلفه صفر تكه مدارات تشكيل دهنده 

 محاسبه مي گردد.

28 

سوسپتانس سلفي 

 مؤلفه مثبت

سوسپتانس سلفي مؤلفه مثبت سري قطعه مدار مي باشد. اين قلم محاسباتي است 

قطعه مدار سوسپتانس سلفي مؤلفه مثبت تكه مدارات تشكيل دهنده  و براساس

 محاسبه مي گردد.

29 

سوسپتانس خازني 

 مؤلفه صفر

سوسپتانس خازني مؤلفه صفر موازي قطعه مدار مي باشد. اين قلم محاسباتي است 

قطعه مدار و براساس سوسپتانس خازني مؤلفه صفر تكه مدارات تشكيل دهنده 

 گردد.محاسبه مي 

30 

سوسپتانس خازني 

 مؤلفه مثبت

سوسپتانس خازني مؤلفه مثبت موازي قطعه مدار مي باشد. اين قلم محاسباتي 

قطعه است و براساس سوسپتانس خازني مؤلفه مثبت تكه مدارات تشكيل دهنده 

 محاسبه مي گردد.مدار 

   

   

   

 توضیحات:
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 Circuit: نام جدول مدار)فارسی( :  نام موجودیت غیر مکانی

 خط –صنعت برق  :کالس Circuit :نام موجودیت غیر مکانی )التین(

 تعریف موجودیت غیر مکانی

مدارات تشكيل شده  قطعههاست که از مجموعه اي از مدار يك ارتباط الكتريكي بين ايستگاهها و کليدخانه نيروگاه

 که حداقل در يك گره مشترک مي باشند.

 مدار قطعهنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

   - Circt_ID String شناسه مدار 1
 -  - TrLin_ID String شناسه خط انتقال و فوق توزيع 2

   - Cir_Name String نام مدار 3
 کيلوولت Nomi_Vol Smallinteger 7-1 ولتاژ نامي 4

 کيلومتر - Circt_Len Double طول مدار  5

 مگاولت آمپر - Dispac_Cap Double  ظرفيت ديسپاچينگي 6

کد ديسپاچينگ ايستگاه هاي انتقال و فوق توزيع مبدا و مقصد هر مدار در موجوديت غيرمكاني مدار توضیحات: 

 ايستگاه انتقال و فوق توزيع )به علت رابطه چند به چند( ذخيره سازي مي شود. –

 

 Circuit: نام جدول مدارنام موجودیت غیر مکانی )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 منظور شناسه منحصر به فرد هر مدار است که براي شناسايي مدار استفاده مي شود.  شناسه مدار 1

2 
شناسه خط انتقال 

 و فوق توزيع

انتقال و فوق توزيع  خطاعداد با رابطه مشخص که براي شناسائي  رکيبي از حروف وت

 است. شدهتعريف 

3 
ايستگاه منظور نامي است که هر مدار با آن شناخته مي شود. معموال اين نام از نام  نام مدار

 يا کليدخانه نيروگاه ابتداي و انتهاي مدار تشكيل مي شود.

4 
 نامي مدار است. مقدار ولتاژي  ولتاژ نامي 

 33 -7  63 - 6  66 -5  132-4  230 -3   400 -2   765 -1دامنه: 

5 
. اين قلم محاسباتي است. از بر سطح افقي مدارانتهاي  نقطه ابتدا و تصوير دوفاصله  طول مدار 

 شود. پوشي مياختالف بين طول محاسباتي با طول واقعي مدار چشم

6 

ظرفيت 

  ديسپاچينگي

منظور ظرفيتي است که از طرف مرکز ديسپاچينگ براي مدار اعالم مي گردد. اين 

مدارات تشكيل  قطعهقلم محاسباتي است و برابر حداقل مقدار ظرفيت ديسپاچينگي 

 دهنده مدار مي باشد.

 توضیحات: 
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 ايستگاه انتقال و فوق – مدارنام موجودیت غیرمکانی )فارسی( : 

 توزيع

 Circuit_Substation :نام جدول

 خط -صنعت برق  :کالس Circuit_Substation نام موجودیت غیرمکانی )التین( :

 تعریف موجودیت غیرمکانی

مي باشد. ارتباط اين دو موجوديت به صورت  ايستگاه انتقال و فوق توزيعو  مداراين جدول ارتباط دهنده دو جدول 

 چند به چند است.

 ايستگاه انتقال و فوق توزيعمدار، نام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Circt_ID String شناسه مدار 1

2 
انتقال و  کد ديسپاچينگ ايستگاه

 فوق توزيع
SubSt_Code String - - 

      

 توضیحات: 
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 Tr_Line نام جدول: خط انتقال و فوق توزيعنام موجودیت غیرمکانی )فارسی( : 

 خط -صنعت برق  :کالس Transmission Lineنام موجودیت غیرمکانی )التین(: 

 تعریف موجودیت غیر مکانی

ايستگاه انتقال و منظور مشخصات مسيري شماتيك است که از اتصال چندين مدار بهم پيوسته بين دو يا چندين 

فوق توزيع بوجود مي آيد. مبناي تعريف هر خط مجموعه مدارهايي است که در آمارنامه صنعت برق تدوين شده 

 است. در هر خط يك يا چند مدار الكتريكي عبور مي نمايد.

 مدار نام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه:

 مشخصات اقالم توصیفی موجودیت غیرمکانی:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 -  - TrLin_ID String خط انتقال و فوق توزيعشناسه  1

 -  - TrLin_Name String نام خط 2

 کيلومتر - TrLin_Len Double طول خط  3

 کيلوولت TLS_Vol Smallinteger 7-1 ولتاژ خط 4

 -  - TrLin_Image String تصوير مسير شماتيك خط 5

6 
کيلومتراژ شرايط جغرافيايي 

 دشت يا ناهموار
Geo_C1_KM Single - 

 کيلومتر

7 
کيلومتراژ شرايط جغرافيايي 

 يباتالق اي يکوهستان
Geo_C2_KM Single - 

 کيلومتر

8 
کيلومتراژ شرايط جغرافيايي 

 ي جنگل ايالعبور  صعب
Geo_C3_KM Single - 

 کيلومتر

 کيلومتر - Clim_C1_KM Single خشكکيلومتراژ شرايط جوي  9

 کيلومتر - Clim_C2_KM Single کيلومتراژ شرايط جوي معتدل 10

 کيلومتر - Clim_C3_KM Single مرطوبکيلومتراژ شرايط جوي  11

 کيلومتر - Pol_C1_KM Single کيلومتراژ آلودگي سبك 12

 کيلومتر - Pol_C2_KM Single کيلومتراژ آلودگي متوسط 13

 کيلومتر - Pol_C3_KM Single کيلومتراژ آلودگي سنگين 14

 کيلومتر - Pol_C4_KM Single نيسنگ يلکيلومتراژ آلودگي خي 15

 -  - Comments String توضيحات 16

 توضیحات: 

 

 Tr_Line نام جدول: خط انتقال و فوق توزيعنام موجودیت غیرمکانی )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه    عنوان ردیف

1 
خط انتقال و فوق شناسه 

 توزيع

انتقال  خطاعداد با رابطه مشخص که براي شناسائي  رکيبي از حروف وت

 است. شدهتعريف و فوق توزيع 
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 Tr_Line نام جدول: خط انتقال و فوق توزيعنام موجودیت غیرمکانی )فارسی( : 

 تعریف و دامنه اقالم توصیفی عارضه: 

 تعریف و دامنه    عنوان ردیف

2 

با آن شناسايي مي  منظور نامي است که هر خط انتقال و فوق توزيع نام خط

شود. معموال نام خط ترکيبي از نامهاي ايستگاههاي انتقال و فوق توزيع 

 مبدا، مقصد و مياني خط مي باشد.

3 
خط انتقال و فوق توزيع با صرف نظر از  طول هادي مورد استفاده در طول خط 

 شكم سيم. اين قلم محاسباتي است.

4 

 .برمبناي آن طراحي شده است خط مقدار ولتاژي است که اجزاء ولتاژ خط

 -7  63 - 6  66 -5  132-4   230 -3   400 -2   765 -1دامنه: 

33  

 است. منظور آدرس فايل تصوير شماتيك هر خط انتقال و فوق توزيع تصوير مسير شماتيك خط 5

6 
کيلومتراژ شرايط جغرافيايي 

 دشت يا ناهموار

شرايط جغرافيايي آن است که طولي از خط بر حسب کيلومتر مقدار 

 دشت يا ناهموار است.

7 
کيلومتراژ شرايط جغرافيايي 

 يباتالق اي يکوهستان

شرايط جغرافيايي آن است که طولي از خط بر حسب کيلومتر مقدار 

 است. يباتالق اي يکوهستان

8 
کيلومتراژ شرايط جغرافيايي 

 ي جنگل ايالعبور  صعب

شرايط جغرافيايي آن است که طولي از خط بر حسب کيلومتر مقدار 

 است.ي جنگل ايالعبور  صعب

9 
شرايط جوي آن خشك است که طولي از خط بر حسب کيلومتر مقدار  خشكکيلومتراژ شرايط جوي 

 است.

10 
کيلومتراژ شرايط جوي 

 معتدل

شرايط جوي آن معتدل است که طولي از خط بر حسب کيلومتر مقدار 

 است.

11 
کيلومتراژ شرايط جوي 

 مرطوب

شرايط جوي آن مرطوب است که طولي از خط بر حسب کيلومتر مقدار 

 است.

12 
شرايط آلودگي آن سبك است که طولي از خط بر حسب کيلومتر مقدار  کيلومتراژ آلودگي سبك

 است.

13 
شرايط آلودگي آن متوسط است که طولي از خط بر حسب کيلومتر مقدار  کيلومتراژ آلودگي متوسط

 است.

14 
شرايط آلودگي آن سنگين است که طولي از خط بر حسب کيلومتر مقدار  کيلومتراژ آلودگي سنگين

 است.

15 
 يلکيلومتراژ آلودگي خي

 نيسنگ

شرايط آلودگي آن خيلي است که طولي از خط بر حسب کيلومتر مقدار 

 سنگين است.

 است. منظور توضيحات تكميلي هر خط انتقال و فوق توزيع توضيحات 6

 توضیحات:
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 OvCi_Seg: جدولنام  تكه مدار هوايي)فارسی( :  موجودیت غیرمکانینام 

 خط –صنعت برق  :کالس Overhead Circuit Segment)التین(:  موجودیت غیرمکانینام 

 موجودیت غیرمکانیتعریف 

 باشد.اين موجوديت غير مكاني مشتمل بر اطالعات تخصصي مربوط به تكه مدار هوايي مي

 تكه مدارنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیرمکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - OvCiSeg_ID String مدار هوايي تكهشناسه  1

 - - CoWType_ID String شناسه تيپ سيم رسانا 2

 - SpBun_Type String 2-1 تيپ اسپيسر باندل 3

 ميليمتر - Cond_Dist Single فاصله هاديها از هم 4

 - - Bundle_Num Smallinteger تعداد باندل 5

 کيلوگرم - Weight Double اسپيسر باندلوزن  6

7 
اسپيسر کارخانه سازنده 

 باندل
Manu_Fact String - - 

8 
اسپيسر کشور سازنده 

 باندل
Manu_Count String - - 

 - - SB_Manu_Year Smallinteger اسپيسر باندلسال ساخت  9

 - CondWi_Arr String 3-1 آرايش هادي ها  10

11 
حد نهايي نيروي کششي 

 کاري سيم
TeF_AP_Max Single - درصد 

 درجه سانتيگراد - Creep_Temp Single دماي معادل کريپ 12

 سانتيمتر - Wires_Dist Single ظفاصله سيمهاي محاف 13

 - - Manu_Year SmallInteger سال ساخت 14

15 
ميانگين هندسي غالب 

(GMD) 
GMD_Len Single - متر 

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 OvCi_Seg: نام جدول تكه مدار هوايي)فارسی( :  موجودیت غیرمکانینام 

 :موجودیت غیرمکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 .همان شناسه تكه مدار مرتبط مي باشد هوايي مدار تكه شناسه 1

2 
مدار هوايي مي  تكهمربوط به تيپ سيم رساناي بكار رفته در شناسه منظور  سيم رساناتيپ شناسه 

 باشد.

 اسپيسر ثابت -2اسپيسر دمپر  -1مي باشد. دامنه:  اسپيسر باندلمنظور تيپ  تيپ اسپيسر باندل 3

4 
منظور فاصله بين هاديهاي که در هر باندل بكار رفته است. در مورد باندلهاي  از هم هاديهافاصله 

 چهارتايي، طول ضلع مربع در نظر گرفته شود.

 مي باشد.  اسپيسر باندل منظور تعداد باندل مربوط به تيپ تعداد باندل 5

 در هر فاز است. يهاد نيباندل ب سريوزن اسپ اسپيسر باندلوزن  6

7 
اسپيسر کارخانه سازنده 

 باندل
 مي باشد. اسپيسر باندلمنظور کارخانه سازنده 

8 
اسپيسر کشور سازنده 

 باندل
 مي باشد. اسپيسر باندلمنظور کشور سازنده 

 مي باشد. اسپيسر باندلمنظور سال ساخت  اسپيسر باندلسال ساخت  9

10 

ها روي بازوهاي دکل مي باشد که مي تواند به منظور نحوه قرا گرفتن هادي آرايش هادي ها 

-3عمودي  -2افقي  -1دامنه:  سه صورت عمودي، افقي و مثلثي باشد.

 مثلثي

11 
حد نهايي نيروي کششي 

 کاري سيم

طراحي مدار هوايي که در  درصد حد نهايي مقاومت کششي سيم رساناي تكه

 منظور مي شود.

 منظور دمايي است که در طراحي براي محاسبه پيري سيم محاسبه مي شود. دماي معادل کريپ 12

13 
باشد. )اگر دکل  کوتاه ترين فاصله بين سيم هاي محافظ در دکل مربوطه مي ظفاصله سيمهاي محاف

 باشد( يك سيم محافظ دارد، اين مقدار خالي مي

 سال ساخت سيم رساناي تكه مدار هوايي مي باشد.منظور  سال ساخت 14

15 
ميانگين هندسي غالب 

(GMD) 
 منظور ميانگين هندسي فواصل بيم فازهاي روي تكه مدار هوايي است. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 ConWir_Type: نام جدول سيم رسانا تيپ)فارسی( :  موجودیت غیرمکانینام 

 خط –صنعت برق  :کالس Conductor Wire Type)التین(:  موجودیت غیرمکانینام 

 موجودیت غیرمکانیتعریف 

سيم رسانا، اصلي ترين و اساسي ترين جزء خطوط انتقال نيرو مي باشد که وظيفه انتقال انرژي از نقطه اي به نقطة 

ذخيره سازي مي گردد. اين اطالعات با شناسه در اين جدول اطالعات تيپ سيم هاي رسانا  ديگر را بر عهده دارد.

 منحصر بفرد هر تيپ سيم به عارضه تكه مدار هوايي منتسب مي گردد.

 تكه مدار هوايينام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیرمکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - CoWType_ID String رساناشناسه تيپ سيم  1

 - - CoW_Name String نام سيم  2

 - - CoW_Type String نوع سيم 3

 - - WiMan_Stan String استاندارد ساخت سيم 4

 - - Wire_Num Smallinteger تعداد رشته مغزي  5

 ميليمتر - Wire_Diam Single قطر هر رشته مغزي  6

 - - AlPaW_Num Smallinteger تعداد رشته آلومينيومي  7

 ميليمتر - AlPaW_Diam Single قطر هر رشته آلومينيومي  8

 ميليمتر - Cor_TotDiam Single قطر کلي مغزي  9

 ميليمتر - Wir_TotDiam Single قطر کلي سيم  10

 مترمربعميلي - Wir_SeArea Single سطح مقطع کل سيم  11

 کيلوگرم بر متر - Wir_UniWeg Single وزن واحد کل سيم  12

 کيلوگرم - TeF_CP_Max integer حد نهائي مقاومت کششي سيم 13

 مترکيلوگرم بر ميلي - Pri_ModulEls integer مدول الستيسيته اوليه 14

 مترکيلوگرم بر ميلي - Fin_ModulEls integer مدول الستيسيته نهايي  15

 اهم - DirRes_20D Double درجه 20مقاومت مستقيم در  16

 اهم - AltRes_25D Double درجه 25مقاومت متناوب در  17

 اهم - AltRes_50D Double درجه 50مقاومت متناوب در  18

 اهم - AltRes_70D Double درجه 70مقاومت متناوب در  19

 متر بر درجهميلي - LiExp_Coef Double ضريب انبساط طولي 20

 آمپر - AloCur_25D Smallinteger درجه 25در جريان مجاز  21

 آمپر - AloCur_40D Smallinteger درجه 40جريان مجاز در  22

 مترميلي - GMR Single شعاع متوسط هندسي  23

 کيلووات - Capas_Cap Single ظرفيت خازني سيم 24

      

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 ConWir_Type: نام جدول سيم رسانا تيپ)فارسی( :  موجودیت غیرمکانینام 

 :موجودیت غیرمکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

شناسه منحصر بفردي است که جهت شناسايي تيپ هاي مختلف سيم  شناسه تيپ سيم رسانا

رسانا تعريف مي گردد. اين شناسه ترکيبي از نام سيم و استاندارد ساخت 

 توسط يك خط فاصله از هم تفكيك شده اند.سيم مي باشد که 

 منظور نامي است که سيم رسانا بر اساس آن شناخته مي شود. نام سيم  2

 .باشد يم( Type) مينوع س منظور نوع سيم 3

4 
 فيتعر رسانا ميس مشخصات آن اساس بر که است ياستاندارد نام منظور استاندارد ساخت سيم

 .است شده

5 
تعداد رشته مفتول تشكيل دهنده مغزي سيم رسانا که در اليه هاي مختلف  تعداد رشته مغزي 

 بدور يكديگر پيچيده شده اند .

 منظور قطر يك رشته سيم مغزي سيم رسانا مي باشد. قطر هر رشته مغزي  6

بدور يكديگر تعداد رشته مفتول آلومينيومي که در اليه هاي مختلف  تعداد رشته آلومينيومي  7

 پيچيده شده اند

 منظور قطر يك رشته سيم آلومينيومي سيم رسانا مي باشد. قطر هر رشته آلومينيومي  8

 منظور قطر مجموع تمام رشته سيمهاي مغزي سيم رسانا مي باشد. قطر کلي مغزي  9

قطر مجموعه رشته هاي سيم رسانا که در اليه هاي مختلف بدور هم  قطر کلي سيم  10

دهند. اعم از مغزي ورشته هاي  پيچيده شده اند وسيم رسانارا تشكيل مي

 آلومينيومي

11 
منظور سطح مقطع عمودي سيم رسانا مي باشد که در شرايط استاندارد  سطح مقطع کل سيم 

 محاسبه شده است

 منظور متوسط وزن واحد طول سيم رسانا مي باشد. وزن واحد کل سيم  12

13 
مقاومت کششي حد نهائي 

 سيم
 حداکثر کششي که اگر به سيم وارد شود سيم شروع به پاره شدن مي کند.

14 
اي که در مرحله طراحي براي سيم رسانا در نظر منظور مدول الستيسيته مدول الستيسيته اوليه

 گرفته شده است.

 کنند.پيدا مياي که سيم رسانا در اجرا منظور مدول الستيسيته مدول الستيسيته نهايي  15

 20مقاومت مستقيم در  16

 درجه
 .درجه سانتيگراددرجه  20قاومت مستقيم يك کيلومتر از سيم رسانا در م

 .درجه سانتيگراددرجه  25قاومت مستقيم يك کيلومتر از سيم رسانا در م درجه 25مقاومت متناوب در  17

 .درجه سانتيگراددرجه  50يك کيلومتر از سيم رسانا در  متناوبمقاومت  درجه 50مقاومت متناوب در  18

 .درجه سانتيگراددرجه  70يك کيلومتر از سيم رسانا در  متناوبمقاومت  درجه 70مقاومت متناوب در  19

عبارت استتت از نستتبت تغيير طول واحد طول ستتيم رستتانا به ازاء تغيير   ضريب انبساط طولي 20

 گراد. دماي به اندازه يك درجه سانتي
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 ConWir_Type: نام جدول سيم رسانا تيپ)فارسی( :  موجودیت غیرمکانینام 

 :موجودیت غیرمکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

بطور دائم مي تواند از  درجه سانتيگراد 25در دماي  داکثر جرياني کهح درجه 25جريان مجاز در  21

سيم عبور نمايد وهيچگونه تغييري در مشخصات فيزيكي والكتريكي آن 

 .ايجاد ننمايد

بطور دائم مي تواند از  درجه سانتيگراد 40در دماي  داکثر جرياني کهح درجه 40جريان مجاز در  22

سيم عبور نمايد وهيچگونه تغييري در مشخصات فيزيكي والكتريكي آن 

 .ايجاد ننمايد

 منظور شعاع متوسط هندسي سيم رسانا مي باشد.  شعاع متوسط هندسي  23

 سيم رسانا مي باشد.ظرفيت خازني منظور  ظرفيت خازني سيم 24

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 UnCi_Seg: نام جدول تكه مدار زميني)فارسی( :  موجودیت غیرمکانینام 

 خط –صنعت برق  :کالس Underground Circuit Segment)التین(:  موجودیت غیرمکانینام 

 موجودیت غیرمکانیتعریف 

 باشد.مكاني مشتمل بر اطالعات تخصصي مربوط به تكه مدار زميني مي اين موجوديت غير

 تكه مدارنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیرمکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - UnCiSeg_ID String شناسه تكه مدار زميني 1

 - - Cab_Typ_ID String شناسه تيپ کابل 2

 متر - CabDep_Min Single حداقل عمق کابل  3

 - - StBox_Num Smallinteger تعداد استاپباکس  4

 آمپر - Charg_Curr Smallinteger جريان شارژ کابل 5

 کيلومتر - CabBar_Len Double طول مسير دفن کابل  6

 کيلومتر - Canal_Len Double طول کانال آدم رو  7

 - CabAr_Stat String 3-1 وضعيت آرايش کابل  8

 - TranCab_Pos String 3-1 موقعيت کابل در ترانشه 9

موقعيت استقرار کابل در  10

 کانال 
CabEst_Pos String 

6-1 - 

 - Ear_Type String 3-1 نوع سيستم زمين  11

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 UnCi_Seg: نام جدول تكه مدار زميني)فارسی( :  موجودیت غیرمکانینام 

 :موجودیت غیرمکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
شناسه تكه مدار 

 زميني
 .مي باشدهمان شناسه تكه مدار مرتبط 

 منظور شناسه تيپ کابل بكار رفته در تكه مدار زميني مي باشد. تيپ کابلشناسه  2

  بكار رفته در تكه مدار زميني مي باشد.منظور حداقل عمق کابل  حداقل عمق کابل  3

4 
منظور تعداد کل حوضچه ها اعم از رزرو، مفصل و ساير موارد گفته مي شود که  تعداد استاپباکس 

 مدار زميني واقع شده است.تكه روي 

5 
به جريان حاصل از امپدانس خازني کابل گفته مي شود. اين قلم محاسباتي است  جريان شارژ کابل

 مدار زميني محاسبه مي شود.تكه و بر اساس کاياسيتانس 

طول مسير دفن  6

 کابل 
 مدار زميني دفن شده است. تكه منظور طول کابلي است که در 

 مدار زميني از داخل آن عبور کرده است.تكه منظور طول کانال آدم روي است که  طول کانال آدم رو  7

8 
 تواند افقي و يا مثلثي باشد.منظور وضعيت آرايش کابل مي باشد که مي وضعيت آرايش کابل 

 مثلثي -3عمودي  -2افقي  -1دامنه: 

موقعيت کابل در  9

 ترانشه

 تواند وسط، چپ و راست باشد. منظور موقعيت کابل مي باشد که مي

 وسط -3  راست -2 چپ -1دامنه: 

موقعيت استقرار  10

 کابل در کانال 

شامل    ستقرار کابل در کانال که  ست   ينيس منظور موقعيت ا سمت را   ينيس ، باال 

 نييپا ينيس ، وسط سمت چپ   ينيس ، وسط سمت راست    ينيس ، باال سمت چپ 

 مي باشد.  سمت چپ نييپا ينيسو  سمت راست

وسط سمت   ينيس -3چپ باال سمت  ينيس -2 باال سمت راست ينيس -1دامنه: 

 نييپا ينيس  -6 سمت راست   پايين ينيس  -5 وسط سمت چپ   ينيس  -4 راست 

 سمت چپ

11 
 نياضتافه ولتاژ به زم  هيرا جهت تخل زاتيتجه ياستت که بدنه فلز  يمنظور روشت  نوع سيستم زمين

 کراسباندينگ -3دو سر زمين  -2يك سر زمين  -1دامنه:  .کنندي وصل م

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 

 



 218                                                     )ویرایش چهارم(                                                       صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیعاستاندارد پایگاه داده مکانی 

 

 

 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Cab_Type: نام جدول تيپ کابل)فارسی( :  موجودیت غیرمکانینام 

 خط –صنعت برق  :کالس Cable Type)التین(:  غیرمکانیموجودیت نام 

 موجودیت غیرمکانیتعریف 

 باشد.مي تيپ کابلاين موجوديت غير مكاني مشتمل بر اطالعات تخصصي مربوط به 

 تكه مدار زمينينام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیرمکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان رديف

 - - Cab_Typ_ID String شناسه تيپ کابل 1

 - - Manu_Fact String کارخانه سازنده 2

 کيلوگرم - CabUn_Weg Single وزن يك متر کابل  3

 - Cond_Kind String 2-1 نوع هادي کابل 4

 - Diel_Kind String 2-1 نوع عايق 5

 متر مربعميلي - ConCu_SeArea Single سطح مقطع هادي 6

 مترميلي - Cond_Diam Single قطر هادي کابل 7

 مترميلي - ToCab_Diam Single قطر نهايي کابل 8

 سانتيمتر - Cab_Be_Ra Single شعاع خمش کابل 9

10 
بيشترين جريان اتصال کوتاه براي 

 يك ثانيه
Max_ShCiCu integer -  آمپرولت 

 - Cover_Type String 3-1 نوع غالف 11

 ليتر - OilUn_Vol Single حجم روغن در يك متر 12

13 
جريان مجاز سازنده کابل براي 

 درجات مختلف
All_Curr String - - 

 درصد - Unit_Imp Single س واحدامپدان 14

 اهم - Unit_Reac Single واحد راکتانس 15

 کيلووات - Unit_Capas Single يخازن تيظرف 16

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 



 219                                                     )ویرایش چهارم(                                                       صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیعاستاندارد پایگاه داده مکانی 

 

 

 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Cab_Type: نام جدول تيپ کابل)فارسی( :  موجودیت غیرمکانینام 

 :موجودیت غیرمکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 منظور شناسه تيپ کابل مي باشد. شناسه تيپ کابل 1

 منظور نام کارخانه سازنده کابل مي باشد. سازندهکارخانه  2

 منظور وزن يك متر از کابل مي باشد.  وزن يك متر کابل  3

 نوع هادي کابل 4
-2مسي  -1منظور نوع هادي بكار رفته در داخل کابل مي باشد. دامنه: 

 آلومينيومي

 XLPEپلي اتيلن  -2کاغذ آغشته به روغن   -1دامنه:  نوع عايق 5

 منظور سطح مقطع هادي داخل کابل است.  سطح مقطع هادي 6

 منظور قطر هادي بكار رفته در کابل مي باشد.  قطر هادي کابل 7

 منظور قطر نهايي کابل مي باشد.  قطر نهايي کابل 8

 .باشدي م ريمس رييمنظور مقدار شعاع خمش کابل جهت تغ شعاع خمش کابل 9

10 

بيشترين جريان 

براي يك اتصال کوتاه 

 ثانيه

منظور بشترين جريان اتصال کوتاه کابل براي يك ثانيه مي باشد که در جداول 

 سازنده اعالم مي شود.

 نوع غالف 11

منظور نوع غالف مي باشد که شامل سربي، آلومينيوم خرطومي و زره مداري مي 

 باشد. 

 زره مداري -3آلومينيوم خرطومي   -2سربي -1دامنه: 

12 
در يك حجم روغن 

 متر
 منظور در يك متر طول کابل چه حجم روغني موجود مي باشد. 

13 

جريان مجاز سازنده 

کابل براي درجات 

 مختلف

  باشد.جريان مجاز سازنده کابل براي درجات مختلف ميمنظور 

 کابل مي باشد.يك متر از  منظور امپدانس س واحدامپدان 14

 کابل مي باشد.تانس يك متر از منظور راک واحد راکتانس 15

 کابل مي باشد.يك متر از  منظور ظرفيت خازني يخازن تيظرف 16

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

  Tower: الیهنام  دکل)فارسی( :  عارضهنام 

 خط -صنعت برق  :کالس  Tower)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

ه محافظ براي ايجاد فاصله ايمن از زمين ب چوبي که جهت نگهداري سيم هاي رسانا وسازه اي فلزي يا بتني يا 

 منظور انتقال انرژي برق از نقطه اي به نقطه ديگر استفاده مي شود.

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 اينقطه اينقطه  در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Tower_ID String شناسه دکل 1

 - - Tower_Num Integer شماره دکل 2

 - - TowPl_Num String شماره پالک دکل 3

 - Stan_Tower String 5-1 نوع دکل  4

 - - Tower_Type String تيپ دکل 5

 - - Tow_Ty_ID String شناسه تيپ دکل 6

 - Tower_Mate String 8-1 نوع اجزاي دکل 7

 درجه - Max_Angle Single زاويه قابل تحمل  8

 - - Manu_Fact_1 String کارخانه سازنده بدنه اصلي 9

 - - Manu_Count_1 String کشور سازنده بدنه اصلي 10

 کيلوگرم - MBod_Weg Double وزن بدنه اصلي 11

 متر - Mbod_Heg Single ارتفاع بدنه اصلي 12

 کيلوولت - Desi_Vol Smallinteger ولتاژ طراحي دکل 13

 کيلوگرم - Weight Double وزن دکل  14

 - - TowSec_Type String تيپ مقطع دکل 15

16 
کارخانه سازنده بدنه اضافه 

 دکل
Manu_Fact_2 String - - 

 - - Manu_Count_2 String سازنده بدنه اضافه دکلکشور  17

 کيلوگرم - AdBody_Weg Double وزن بدنه اضافه دکل 18

 متر - AdBody_Heg Single ارتفاع بدنه اضافه دکل 19

 - - Manu_Fact_3 String کارخانه سازنده پايه دکل 20

 - - Manu_Count_3 String کشور سازنده پايه دکل 21

 کيلوگرم - Leg1_Weg Double 1هيپاوزن  22

 کيلوگرم - Leg2_Weg Double 2هيوزن پا 23

 کيلوگرم - Leg3_Weg Double 3هيوزن پا 24

 کيلوگرم - Leg4_Weg Double 4هيوزن پا 25

 متر - Leg1_Heg Single 1هيارتفاع پا 26
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

  Tower: الیهنام  دکل)فارسی( :  عارضهنام 

 خط -صنعت برق  :کالس  Tower)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

ه از زمين ب محافظ براي ايجاد فاصله ايمن چوبي که جهت نگهداري سيم هاي رسانا وسازه اي فلزي يا بتني يا 

 منظور انتقال انرژي برق از نقطه اي به نقطه ديگر استفاده مي شود.

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 اينقطه اينقطه  در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 متر - Leg2_Heg Single 2هيارتفاع پا 27

 متر - Leg3_Heg Single 3هيارتفاع پا 28

 متر - Leg4_Heg Single 4هيارتفاع پا 29

 متر - Weigh_Span Single دهانه وزن دکل 30

 متر - Wind_Span Single دهانه باد دکل 31

 درجه - Tow_Angle Single زاويه دکل 32

 متر - Height Single ارتفاع دکل از سطح دريا 33

 - Spark_Arre String 2-1 جرقه گير 34

 - Rod_Arrest String 2-1 برقگير ميله اي  35

 - Dan_BorNum Smallinteger 5-1 تعداد تابلو خطر 36

 - Num_Board String 2-1 تابلو شماره 37

 - Hely_Board String 2-1 تابلو هلي کوپتري 38

 - Warn_Light String 2-1 چراغ هشدار 39

 - Fund_Type String 3-1 نوع فوندانسيون 40

 - Cemen_Type String 3-1 نوع سيمان نصب دکل 41

 - Soil_Type String 6-1 نوع خاک 42

 - - Ear_Type String نوع سيستم زمين  43

مقاومت زمين بعد از اجراي  44

 سيستم زمين
Aft_EarRes Double - اهم 

 متر - Rod_Len Smallinteger طول ميله اتصال به زمين 45

 متر - Wire_Len Smallinteger اتصال زمين طول سيم 46

 میلیمتر - Rod_Diam Single قطر ميله اتصال زمين 47

 ميليمتر - Wire_Diam Single قطر سيم اتصال زمين 48

 - CoRod_Mate String 2-1 نوع ميله اتصال زمين  49

 - CoWir_Mate String 3-1 نوع سيم اتصال زمين  50

 - - Erth_Num Smallinteger تعداد ارت  51

 مترمكعب - Conc_Volu1 Single 1حجم بتن پايه  52
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  Tower: الیهنام  دکل)فارسی( :  عارضهنام 

 خط -صنعت برق  :کالس  Tower)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

ه از زمين ب محافظ براي ايجاد فاصله ايمن چوبي که جهت نگهداري سيم هاي رسانا وسازه اي فلزي يا بتني يا 

 منظور انتقال انرژي برق از نقطه اي به نقطه ديگر استفاده مي شود.

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 اينقطه اينقطه  در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 مترمكعب - Conc_Volu2 Single 2حجم بتن پايه  53

 مترمكعب - Conc_Volu3 Single 3حجم بتن پايه  54

 مترمكعب - Conc_Volu4 Single 4حجم بتن پايه  55

 متر - Path_Width Single عرض مسير  56

 - - StopSet_Tab String جدول استاپ ستينگ 57

 - - LayoutMap String نقشه لي اوت دکل 58

 - - Image String فايل تصوير 59

60      

 توضیحات: 

 

  Tower: الیهنام  دکل)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

مي تعريف  دکلرکيبي از حروف واعداد با رابطه مشخص که براي شناسائي ت شناسه دکل

، UTMگردد. پيشنهاد مي گردد که شناسه يك دکل ترکيبي از شماره زون 

و  X)معرف شمالي و جنوبي(، قسمت صحيح مختصات  Sو  Nحروف 

 38N3942714987923مي باشد. مثالً  UTMدکل در سيستم  Yمختصات 

2 

خط منتسب پروفيل منظور شماره اي است که ابتداي مسير خط به دکلهاي  شماره دکل

شروع شده و تا انتهاي خط ادامه پيدا ميكند.  1مي گردد. اين شماره از عدد 

  اين قلم محاسباتي است.

 ثبت شده است.دکل روي پالک شماره اي که  شماره پالک دکل 3

4 

مشخص که مي تواند شامل سه نوع مشخصه دکل براي نصب در موقعيت  نوع دکل 

 -4 ييانتها-3 يکشش-2 يزيآو-1: دامنه ، کششي و انتهائي باشد.يآويز

 مدار نيب گنتري -5گنتري بين خط 

5 
هاي سازنده دکل به آن تيپ دکل مي باشد که توسط شرکت نوع منظور تيپ دکل

 دهند.اختصاص مي
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  Tower: الیهنام  دکل)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 منظور شناسه تيپ دکل مي باشد. شناسه تيپ دکل 6

7 

 شكل و جنس دکل که مي تواند شامل موارد زير باشد. نوع اجزاي دکل

بتني  H -4تلسكوپي فلزي  -3تلسكوپي بتني  -2فلزي مشبك  -1دامنه: 

5- H  6چوبي- H ساير موارد-8 فلزي مشبك مهاري -7ي نبش 

8 
ساير منظور حداکثر زاويه تغيير مسير قابل تحمل دکل که با توجه به  زاويه قابل تحمل 

 مشخصات خط، تيپ دکل براي آن طراحي شده است.

9 
کارخانه سازنده بدنه 

 اصلي
 منظور نام کارخانه است که بدنه اصلي دکل را ساخته است.

10 
کشور سازنده بدنه 

 اصلي
 منظور نام کشور است که بدنه اصلي دکل را ساخته است.

 وزن بدنه اصلي دکل مي باشد.منظور  وزن بدنه اصلي 11

 طول بدنه اصلي دکل مي باشد.منظور  ارتفاع بدنه اصلي 12

 است که دکل بر اساس آن طراحي شده است. يمنظور ولتاژ ولتاژ طراحي دکل 13

14 
باشد. اين قلم محاسباتي است و منظور وزن کل دکل بر حسب کيلو گرم مي وزن دکل 

 اضافي است. برابر است با مجموع وزن بدنه اصلي، بدنه اضافي و وزن پايه

 منظور تيپ مقطع دکلهايي است که بدنه اضافه ندارد. تيپ مقطع دکل 15

16 
کارخانه سازنده بدنه 

 اضافه دکل
 اي است که بدنه اضافه دکل را ساخته است.منظور نام کارخانه

17 
کشور سازنده بدنه 

 اضافه دکل
 است که بدنه اضافه دکل را ساخته است. يمنظور نام کشور

 دکل مي باشد. بدنه اضافهوزن منظور  وزن بدنه اضافه دکل 18

 دکل مي باشد. بدنه اضافهطول منظور  ارتفاع بدنه اضافه دکل 19

 منظور نام کارخانه است که پايه دکل را ساخته است. کارخانه سازنده پايه دکل 20

 است.منظور نام کشور است که پايه دکل را ساخته  کشور سازنده پايه دکل 21

 باشد. دکل مي 1منظور وزن پايه  1هيوزن پا 22

 باشد. دکل مي 2منظور وزن پايه  2هيوزن پا 23

 باشد. دکل مي 3منظور وزن پايه  3هيوزن پا 24

 باشد. دکل مي 4منظور وزن پايه  4هيوزن پا 25

 دکل مي باشد. 1هيپااورتومتريك ارتفاع منظور  1هيارتفاع پا 26

 دکل مي باشد. 2هيپااورتومتريك ارتفاع منظور  2هيپاارتفاع  27

 دکل مي باشد. 3هيپااورتومتريك ارتفاع منظور  3هيارتفاع پا 28

 دکل مي باشد. 4هيپااورتومتريك ارتفاع منظور  4هيارتفاع پا 29

30 
منظور فاصله افقي ميان پايين ترين نقاط سيم رسانا در دو سوي دکل  دهانه وزن دکل

 مي باشد. در مطالعات طراحي استاندارد
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  Tower: الیهنام  دکل)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 منظور فاصله افقي ميان نقاط وسط دهانه در دو سوي دکل مي باشد. دهانه باد دکل 31

 منظور ميزان انحراف مسير خط در محل دکل. زاويه دکل 32

 باشد.ميمحل نصب دکل از سطح آب هاي آزاد اورتومتريك منظور ارتفاع  ارتفاع دکل از سطح دريا 33

 ندارد-2دارد -1دارد يا خير؟. دامنه:  منظور اين است که آيا دکل جرقه گير جرقه گير 34

35 
-2دارد -1منظور اين است که آيا دکل برقگير ميله اي دارد يا خير؟ دامنه:  برقگير ميله اي

 ندارد

36 
 دکل مي باشد.تابلو هشدار دهنده خطر مرگ  منظور تعداد تعداد تابلو خطر

 4-5  3-4  2-3  1-2ندارد  -1دامنه: 

 ندارد-2دارد  -1دامنه:   آيا دکل تابلو مشخص کننده شماره دکل دارد ؟ تابلو شماره 37

38 
دارد  -1منظور اين است که آيا دکل تابلو هلي کوپتري دارد يا خير؟.  دامنه:  تابلو هلي کوپتري

 ندارد-2

 چراغ هشدار 39
-2دارد  -1دکل چراغ هشدار دارد يا خير؟ دامنه: منظور اين است که آيا 

 ندارد

40 
 دامنه:  منظور نوع فونداسيون بكار رفته در ساخت پايه هاي دکل مي باشد. نوع فوندانسيون

1-auger  2-pad-chimney  3- sub-merge 

 منظور نوع سيمان بكار رفته در نصب دکل مي باشد. نوع سيمان نصب دکل 41

 ضد سولفات -3نوع پنج   -2دو   نوع -1دامنه: 

42 
 دامنه:منظور جنس خاکي زميني است که دکل در آن نصب شده است.  نوع خاک

poor-soil 2- good-soil 3- hard-soil 4- poor-rock 5- rock 6- wet 

land  

 شود. منظور روشي است که سيم رسانا به ميله زمين متصل مي نوع سيستم زمين  43

زمين بعد از مقاومت  44

 اجراي سيستم زمين
 منظور بزرگترين مقاومت زمين بعد از اجراي سيستم زمين دکل مي باشد.

طول ميله اتصال به  45

 زمين

منظور طول ميله است که جهت اتصال به زمين دکل از آن استفاده شده 

 است.

زمين دکل از آن منظور طول سيم اتصال زميني است که جهت اتصال به  طول سيم اتصال زمين 46

 استفاده شده است.

 اي است که جهت اتصال به زمين دکل از آن استفاده شده است.منظور قطر ميله قطر ميله اتصال زمين 47

منظور قطر سيم اتصال زميني است که جهت اتصال به زمين دکل از آن  قطر سيم اتصال زمين 48

 استفاده شده است.

اتصال زميني که جهت اتصال به زمين دکل از آن استفاده  جنس ميلهمنظور  نوع ميله اتصال زمين  49

 ساير موارد-2فوالد با روکش مسي  -1دامنه:  شده است.
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

  Tower: الیهنام  دکل)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

اتصال زميني است که جهت اتصال به زمين دکل از آن  جنس سيممنظور  نوع سيم اتصال زمين  50

فوالد با روکش -2فوالد با روکش مسي  -1استفاده شده است. دامنه: 

 مسي -3آلومينيوم  

 منظور تعداد ميله يا سيم ارتي است که براي دکل نصب شده است. تعداد ارت  51

براي دکلهاي تلسكوپي که يك پايه منظور حجم بتن پايه يك دکل مي باشد.  1حجم بتن پايه  52

دارد حجم بتن در اين فيلد قرار داده مي شود و سه فيلد بعدي خالي مي 

و  1باشد. همچنين براي دکلهايي که دو پايه دارند، فيلدهاي حجم بتن پايه 

 پر شده و دو فيلد بعدي خالي مي باشد. 2حجم بتن پايه 

 دکل مي باشد. منظور حجم بتن پايه دو 2حجم بتن پايه  53

 منظور حجم بتن پايه سه دکل مي باشد. 3حجم بتن پايه  54

 منظور حجم بتن پايه چهار دکل مي باشد. 4حجم بتن پايه  55

 مسير هوايي مي باشد.تكه منظور عرض يا فاصله بين دو مدار کناري  عرض مسير 56

57 
مشخصات استاپ و استاپ گذاري فايلي رقومي است که در آن آدرس منظور  جدول استاپ ستينگ

 باشد. مشخص شده

58 
به اليه  pdf فايل قالب يكکه در  دکل مي باشد layoutنقشه منظور آدرس  نقشه لي اوت دکل

 دکل منتسب مي گردد.

59 
منظور آدرس فايل تصوير يا تصاوير دکل است که بيانگر تيپ دکل و نقاط  فايل تصوير

 دکل مي باشد. مهم تيپ

 توضیحات: 

 

 Tower_OvPat_Seg :نام جدول مسير هواييتكه  – دکلنام موجودیت غیرمکانی )فارسی( : 

 خط -صنعت برق  :کالس Tower_ Overhead Path Segment نام موجودیت غیرمکانی )التین( :

 تعریف موجودیت غیرمکانی

مي باشد. ارتباط اين دو موجوديت به صورت چند به  مسير هوايياين جدول ارتباط دهنده دو جدول دکل و تكه 

 چند است.

 مسير هواييدکل، تكه نام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Tower_ID String شناسه دکل 1

 - - OvPaSg_ID String شناسه تكه مسير هوايي  2

 توضیحات: 
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 TSp_Poin: نام جدول نقاط مهم تيپ دکل)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 خط -صنعت برق  :کالس  Tower Special Points)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

نقاط مهمي روي دکل تعريف مي گردد که اين نقاط محل اتصال  اين موجوديت غير مكاني به منظور تعيين مختصات

مستقيم سيم به دکل، يا اتصال زنجيره مقره به دکل و يا سيم به زنجيره مقره مي باشند. در اين خصوص مرکز 

 از محور مثبت جهتدر جهت کراس آرمهاي اصلي دکل. ) Xمحور (، مرکز هندسي چهار گوشه دکل) مختصات

تشكيل  بطوريكه با هم Xعمود بر محور ) Yمحور (، باشديم دکل آن به مربوط مدار تكه دوم گره به اول گره سمت

 ( تعريف مي گردد.در جهت خالف بردار شتاب ثقل زمين) Zمحور يك سيستم دست راستي بدهند( و 

 دکل نام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :مکانیموجودیت غیر مشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Tow_Ty_ID String شناسه تيپ دکل 1

 - - ImPoint_ID String شناسه نقطه مهم تيپ دکل 2

 - Point_Type String 5-1 نوع نقطه 3

 متر - X X_Coord Doubleمختصات  4

 متر - Y Y_Coord Doubleمختصات  5

 متر - Z Z_Coord Doubleمختصات  6

 توضیحات: 

 

 TSp_Poin: نام جدول نقاط مهم تيپ دکل)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 شود.منظور شناسه منحصر به فردي است که براي شناسايي هر تيپ دکل استفاده مي شناسه تيپ دکل 1

2 
شناسه نقطه مهم 

 تيپ دکل

منظور شناسه منحصر به فردي است که براي شناسايي هر نقطه مهم تيپ دکل 

 شود.استفاده مي

3 

منظور نوع نقطه مهم روي دکل مي باشد که مي تواند شامل يكي از موارد زير باشد.  نوع نقطه

محل  -3به دکل محل اتصال مقره  -2به دکل محافظ محل اتصال سيم  -1دامنه: 

 نوک دکل   -5اتصال يراق به دکل  -4اتصال سيم به مقره  

4 

جهت نقطه مهم دکل در سيستم مختصات تعريف شده مي باشد.  Xمنظور مختصات  Xمختصات 

نقاط مهم دکل به سمت امتداد افزايش شماره هاي دکل و به صورتيكه سمت  xمحور 

 راست امتداد جهت مثبت محور باشد. 

5 
جهت نقطه مهم دکل در سيستم مختصات تعريف شده مي باشد.  Yمنظور مختصات  Yمختصات 

 نقاط مهم دکل به سمت جلو مثبت و سمت عقب منفي در نظر گرفته شود. Yمحور 

 نقطه مهم دکل در سيستم مختصات تعريف شده مي باشد. Zمنظور مختصات  Zمختصات  6

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Insu_Str: نام جدول مقره زنجيره)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 خط –صنعت برق  :کالس  Insulator String)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

 اتصال سيم رسانا با بدنه دکلها بكار مي رود.  جهتها تجهيزاتي عايقي هستند که زنجيره مقره

 دکل نام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

   InsuStr_ID String شناسه زنجيره مقره 1

 - - Tower_ID String شناسه دکل  2

 - - CiSeg_ID String شناسه تكه مدار 3

4 
اتصال سيم به زنجيره شناسه نقطه مهم 

 مقره
WiPoint_ID String - - 

شناسه نقطه مهم اتصال زنجيره مقره به  5

 دکل
IsPoint_ID String - 

- 

 سانتيمتر - OvHea_Dist Single فاصله هوايي زنجيره مقره 6

 - - Con_TenRes Double مقاومت کششي زنجيره مقره 7

 - Spark_Arre String 4-1 نوع جرقه گير 8

 - IsuSt_Figure String 2-1 شكل زنجيره مقره  9

 - IsCo_Array String 9-1 آرايش زنجيره مقره 10

 مترسانتي - Cont_Len Single طول زنجيره مقره 11

 مترميلي - CreDis_Min Smallinteger فاصله خزشي جريان نشتي کل زنجيره  12

 - - Isul_Manu_Year Smallinteger سال ساخت زنجيره مقره 13

 - Insul_Phase String 3-1 فاز 15

 بايستي به ازاء هر زنجيره مقره روي دکل يك رکورد در اين جدول پر شود.توضیحات: 

 

 Insu_Str: نام جدول زنجيره مقره)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
منظور شناسه منحصر بفردي است که جهت شناسايي زنجيره مقره تعريف  شناسه زنجيره مقره

 شده است.

 .منظور شناسه دکلي است که زنجيره مقره روي آن سوار شده است شناسه دکل  2

 منظور شناسه تكه مداري است که زنجيره مقره متعلق به آن است.  شناسه تكه مدار 3

4 
شناسه نقطه مهم اتصال 

 سيم به زنجيره مقره

منظور شناسه منحصر بفرد نقطه اتصال سيم رسانا به زنجيره مقره مي 

 باشد.
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 Insu_Str: نام جدول زنجيره مقره)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

شناسه نقطه مهم اتصال  5

 زنجيره مقره به دکل
 منظور شناسه منحصر بفرد نقطه اتصال زنجيره مقره به دکل مي باشد.

فاصله هوايي بين پتانسيل سيم و پتانسيل دکل مي  منظور کوتاهترين فاصله هوايي زنجيره مقره 6

 باشد. اين قلم محاسباتي است.

مقاومت کششي زنجيره  7

 مقره

توان به زنجيره مقره وارد نمود منظور حداکثر نيروي کششي است که مي

تا از حالت االستيك خارج نشود. اگر زنجيره مقره داراي چند نوع مقره 

 کششي آنها لحاظ شود.باشد بايستي حداقل مقاومت 

8 

 منظور نوع جرقه گير بكار رفته در زنجيره مقره مي باشد.  نوع جرقه گير

حلقوي يك طرفه  -3شاخكي دو طرفه  -2شاخكي يك طرفه  -1دامنه: 

 حلقوي دو طرفه -4

 منظور شكل مقره مي باشد که مي تواند شامل بشقابي و يكپارچه باشد. شكل زنجيره مقره  9

 يكپارچه-2بشقابي  -1دامنه:  

منظور نحوه قرار گرفتن زنجيره مقره ها در دکل مي باشد. اين قلم  آرايش زنجيره مقره 10

 محاسباتي است و از روي نقاط مهم زنجيره مقره قابل محاسبه مي باشد.

 Vنيم  -V3  8 -7ذوزنقه اي  -I  2-II  3-III 4-V  5-VV 6 -1دامنه: 

 غيره -9

11 
منظور طول زنجيره مقره بدون در نطر گرفتن طول يراق آالت مربوطه مي  مقرهطول زنجيره 

 باشد. 

12 

فاصله خزشي جريان نشتي 

 کل زنجيره 

منظور حداقل فاصله ايست که جريان خزشي متناسب با قابليت هدايت 

سطح خارجي مقره، از سطح جانبي آن عبور مي کند و باعث ايجاد جرقه 

 اتي است.مي شود. اين قلم محاسب

13 
زنجيره مقره در آن سال ساخته اکثريت مقره هاي منظور سالي است که  سال ساخت زنجيره مقره

 شده اند. 

 A 2-B 3- C-1منظور فاز زنجيره مقره است. دامنه:  فاز  15

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Insulat: نام جدول مقره نوع)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 خط -صنعت برق  :کالس  Insulator)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

ستي يك رکورد در      مقره ستند و به ازاء هر مقره در يك زنجيره مقره باي شكيل دهنده يك زنجيره مقره ه ها اجزاء ت

 اين جدول پر شود.

 زنجيره مقرهنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Insul_ID String شناسه نوع مقره 1

 - - InsuStr_ID String شناسه زنجيره مقره 2

 - - IsuTyp_ID String شناسه تيپ مقره 3

 - - Insul_Num Smallinteger تعداد مقره 4

Insul_Type String 1-2 نوع مقره 5  - 

      

      

      

 توضیحات: 

 

 Insulat: نام جدول مقره نوع)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 منظور شناسه منحصر بفرد مقره مي باشد. شناسه مقره 1

 منظور شناسه منحصر بفرد زنجيره مقره اي است که مقره در آن واقع شده است. شناسه زنجيره مقره 2

 منظور شناسه منحصر بفرد تيپ مقره مي باشد. شناسه تيپ مقره 3

  .باشد يمقره م رهيمشابه بكار رفته در آن زنج ينظور تعداد مقره ها تعداد مقره 4

 .شودي م فيضد مه که بصورت دامنه تعر اي يمنظور مقره معمول نوع مقره 5

 ضدمه -2معمولي   -1دامنه : 

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 Ins_Type: نام جدول مقره تيپ)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 خط -برق  صنعت :کالس Insulator Type)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

 اين موجوديت غير مكاني جهت ثبت اطالعات تيپ هاي مختلف مقره هاي موجود در شبكه تعريف شده است.

 مقره نوعنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - IsuTyp_ID String شناسه تيپ مقره 1

 - - Isul_TenRes Double مقاومت کششي مقره 2

 - Isul_Mat String 3-1 جنس مقره 3

 ميليمتر - Isul_Diam Single قطر مقره  4

 کيلوگرم - Isul_Weg Single وزن مقره 5

 - - Lo_MeBr_Min integer حداقل بار شكست مكانيكي مقره 6

حداقل بار شكست الكترو  7

 مكانيكي مقره 
Lo_EMBr_Min integer - - 

 ميليمتر - CrDis_Dist Single فاصله خزشي جريان نشتي مقره  8

 ولت - SurSpa_Vol Smallinteger ولتاژ جرقه سطحي مقره 9

 ولت - Impac_Vol Smallinteger ولتاژ ضربه مقره 10

 - - Manu_Fact String کارخانه سازنده مقره 11

 - - Manu_Count String کشور سازنده  12

 - IsuSt_Type String 3-1 نوع زنجيره مقره 13

 ميليمتر - Pin_Cap_Dist Single هر مقره pinو  cap نيفاصله ب 14

 توضیحات: 

 

 Ins_Type: نام جدول مقره تيپ)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 باشد. منظور شناسه منحصر بفرد تيپ مقره مي شناسه تيپ مقره 1

2 
توان به مقره وارد نمود تا از حالت منظور حداکثر نيروي کششي است که مي مقاومت کششي مقره

 االستيك خارج نشود. 

3 

هاي استفاده شده در دکل مي باشد که منظور نوع ماده تشكيل دهنده، مقره جنس مقره

 پورسلين و يا سيليكا پورسلين باشد.آلومينا تواند شيشه، مي

 کامپوزيت -3)سراميك(  پورسلين -2شيشه   -1دامنه: 

 منظور قطر مقره مي باشد. قطر مقره  4

 منظور وزن مقره مي باشد. وزن مقره 5
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 Ins_Type: نام جدول مقره تيپ)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

بار شكست حداقل  6

 مكانيكي مقره

شدن           سته  شك شود باعث  ست که اگر به مقره وارد  منظور حداقل بارمكانيكي ا

 فيزيكي مقره مي گردد.

حداقل بار شكست  7

 الكترو مكانيكي مقره 

حداقل بار الكتريكي است که اگر به مقره وارد گردد باعث شكست فيزيكي مقره    

 مي گردد.

8 
فاصله خزشي جريان 

 نشتي مقره 

منظور حداقل فاصله ايست که جريان خزشي متناسب با قابليت هدايت سطح 

 خارجي مقره، از سطح جانبي آن عبور مي کند و باعث ايجاد جرقه مي شود.

ولتاژ جرقه سطحي  9

 مقره
 منظور ولتاژي است که باعث ايجاد جرقه روي سطح خارجي مقره شود.

حداکثر ولتاژي است که اگر مقره در معرض ضربه ناشي از آن قرار گيرد، آسيب       مقره ولتاژ ضربه 10

 جدي به مقره وارد نگردد.

 باشد که مقره توسط آن ساخته شده است.اي ميمنظور نام کارخانه کارخانه سازنده مقره 11

12 
است، ويا اينكه باشد که مقره در اين کشور ساخته شده منظور نام کشوري مي کشور سازنده 

 کارخانه سازنده در اين کشور واقع شده است.

 جمپر -3آويزي  -2کششي -1منظور نوع مقره مي باشد. دامنه:   نوع زنجيره مقره 13

 pinو  cap نيفاصله ب 14

 هر مقره

مي باشد که با استفاده از آن فاصله هوايي  هر مقره pinو  cap نيفاصله بمنظور 

 زنجيره مقره قابل محاسبه است.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 Tow_Instr: نام جدول يراق آالت)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 خط -صنعت برق  :کالس  Instruments Tower)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

يراق آالت مجموعه تجهيزاتي است که در محل اتصال سيم رسانا به زنجيره مقره و يا سيم محافط به دکل و يا  

 زنجيره مقره به دکل نصب شده است.

 دکل نام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Instr_ID String شناسه يراق 1

 - - Tower_ID String شناسه دکل  2

 - - ToPoint_ID String شناسه نقطه مهم اتصال يراق به دکل 3

 - Instr_Kind String 25-1 نوع يراق 4

 - - Instr_Map String نقشه يراق 5

 Instr_TenRes Smallinteger - kN مقاومت کششي يراق 6

 توضیحات: 

 

 Tow_Inst: نام جدول يراق آالت)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 منظور شناسه منحصر بفرد يراق مي باشد. شناسه يراق 1

 منظور شناسه منحصر بفرد دکلي است که يراق به آن متصل شده است. شناسه دکل  2

3 
شناسه نقطه مهم 

 اتصال يراق به دکل

منظور شناسه منحصر بفرد نقطه مهم دکل مي باشد که يراق به آن متصل شده 

 است.

 نوع يراق 4

 منطور نوع يراق مي باشد.

 Shackle 2-Ball Eye 3- Socket Eye 4-Ball Clevis 5-Turn-1دامنه: 

Buckle 6-Armour Rod 7-Stockbridge Damper 8-Spacer Damper 9-

Tension Clamp  10-Suspension Clamp 11-Tower Bonding Clamp 

12- Arcing Horn 13- Weight Tool  14-Socket Clevis 15- Adjustable 

Link 16- Corona Link 17- Extension Link 18- Yoke Plate 19- 

Parallel Groove 20-U Bolt 21-T Clamp  22- Y Clevis  23-Spacer 

24-Antibird 25-Corona Ring 

 باشد.منظور فايل تصويري از نقشه يراق مي نقشه يراق 5

6 
وارد نمود تا از حالت  راقيتوان به ي است که م يکشش يرويمنظور حداکثر ن مقاومت کششي يراق

 خارج نشود. كياالست

 توضیحات:
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 SpS_Poin: نام الیه نقاط مهم اسپن)فارسی( :  عارضهنام 

 خط -صنعت برق  :کالس  Span Special Points)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

عارضه مربوط به تجهيزات مهمي مانند گوي هشدار دهنده، جوينت مياني، لوله پرس تعميري و ساير موارد است اين 

  بين دو دکل متوالي روي مدارات نصب مي گردد.که در فاصله 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 اينقطه اينقطه  در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - SpSPoint_ID String شناسه نقطه 1

 - - CiSeg_ID String شناسه تكه مدار 2

 - Equip_Type String 7-1 نوع تجهيز 3

 کيلوگرم - Weight Single وزن 4

 - Est_Fram String 2-1 محل نصب  5

      

      

 توضیحات: 

 

 SpS_Poin: نام الیه نقاط مهم اسپن)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 مي باشد. نقطه مهم اسپنمنظور شناسه منحصر بفرد  شناسه نقطه 1

 است که نقطه روي آن واقع شده است. مداريشناسه تكه  مدارشناسه تكه  2

3 

گوي منظور نوع تجهيز نصب شده مي باشد که مي تواند شامل يكي از موارد  نوع تجهيز

وزنه هشدار دهنده، جوينت مياني، لوله پرس تعميري، اسپيسر، برقگير فاز، 

 آويزي باشد.

 -4لوله پرس تعميري  -3جوينت مياني  -2گوي هشدار دهنده  -1دامنه: 

 Transposeنقاط  -7وزنه آويزي  -6برقگير فاز  -5اسپيسر بين فازي 

 منظور وزن مربوط به تجهيز نصب شده مي باشد. وزن 4

5 
سيم  -2رسانا سيم  -1باشد. دامنه: منظور محل نصب نقطه مهم اسپن مي محل نصب 

 محافظ

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Guar_Wir: جدولنام  محافظسيم )فارسی( :  موجودیت غیرمکانینام 

 خط -صنعت برق  :کالس Guard Wire)التین(:   موجودیت غیرمکانینام 

 عارضهتعریف 

به موازات هاديهاي فاز نصب   سيم محافظ به سيم هايي گفته مي شود که در باالترين قسمت خطوط انتقال نيروي    

مي شود و از اصابت مستقيم صاعقه به هاديها جلوگيري کرده و ضمناً موجب کاهش تداخل راديويي، روي خطوط        

 گردد. مخابراتي که به موازات خط انتقال نيرو قرار دارند مي

 دکلنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - GuW_ID String محافظ شناسه سيم 1

 - - GuWType_ID String شناسه تيپ سيم محافظ 2

 - - OvPaSg_ID String شناسه تكه مسير هوايي 3

 - - GuW_Name String محافظ مينام س 4

 - - Manu_Fact String کارخانه سازنده 5

 - - Manu_Count String کشور سازنده  6

 - - Manu_Year SmallInteger سال احداث 7

 - Fib_Con String 2-1 وضعيت فيبر نوري 8

 توضیحات: 
شناسه دکلهاي مربوط به هر سيم محافظ در در بعضي از موارد سيم محافظ حاوي فيبر نوري هم مي باشد. 

 سيم محافظ )به علت رابطه چند به چند( ذخيره سازي مي شود. –موجوديت غيرمكاني دکل 

 

 Guar_Wir: جدولنام  سيم محافظ)فارسی( :  موجودیت غیرمکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

منحصر بفرد که جهت شناسايي سيم محافظ تعريف  شناسه اي استمنظور  محافظ سيم شناسه

ترکيبي از نام سيم و استاندارد ساخت سيم مي باشد  شناسهشده است. اين 

 که با يك خط فاصله از همديگر جدا شده اند.

 منظور تيپي است که سيم محافظ بر اساس آن شناخته مي شود. تيپ سيم محافظ شناسه  2

3 
هوايي مي باشد که با استفاده  مسيرمنظور شناسه منحصر به فرد هر تكه  شناسه تكه مسير هوايي

 از آن شناسايي مي شود.

 منظور نامي است که سيم محافظ بر اساس آن شناخته مي شود. محافظ مينام س 4

 باشد که سيم محافظ توسط آن ساخته شده است.اي ميمنظور نام کارخانه کارخانه سازنده 5

6 
باشد که سيم محافظ در اين کشور ساخته شده است، منظور نام کشوري مي کشور سازنده 

 ويا اينكه کارخانه سازنده در اين کشور واقع شده است

 منظور سالي است که سيم محافظ در آن سال احداث شده است. سال ساخت 7
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Guar_Wir: جدولنام  سيم محافظ)فارسی( :  موجودیت غیرمکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

8 
 باشد.منظور وضعيت وجود يا عدم وجود فيبرنوري در هر سيم محافظ مي  وضعيت فيبر نوري

 ندارد -2دارد    -1دامنه : 

 توضیحات: 

 

 
 

 GuW_Type: نام جدول سيم محافظ تيپ)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 خط -صنعت برق  :کالس  Guard Wire Type )التین(: موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

 مدار هوايي مي باشد. تكهاين موجوديت غير مكاني حاوي اطالعات تيپ سيم محافظ بكار رفته در 

 سيم محافظنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - GuWType_ID String شناسه تيپ سيم محافظ  1

 - - WiMan_Stan String استاندارد ساخت سيم 2

 - - Fibre_Num Smallinteger هاي هر سيم تعداد رشته 3

 مترميلي - Fibre_Diam Single قطر هر رشته  4

 مترميلي - Wir_TotDiam Single قطر کلي سيم  5

 مربعميليمتر - Wir_SeArea Single سطح مقطع کلي سيم  6

 کيلوگرم - TenFor_Max Smallinteger حداکثر مقاومت کششي  7

 - - RupMec_Ext SmallInteger حد نهايي مكانيك پارگي سيم 8

 کيلوگرم بر مترمربع - Modul_Elas integer مدول الستيسيته  9

 بر درجه ميليمتر - LiExp_Coef Double ريب انبساط طولي ض 10

 کيلوگرم بر متر - Wir_UniWeg Single وزن واحد طول سيم  11

 اهم - DirRes_20D Double مقاومت مستقيم  12

 اهم - AltRes_20D Double مقاومت متناوب  13

 آمپر - Guar_AlCurr Smallinteger جريان مجاز  14

 - FiCov_Type String 2-1 ها نوع روکش رشته 15

      

      

      

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 GuW_Type: نام جدول سيم محافظ تيپ)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
تيپ سيم شناسه 

 محافظ 
 تيپي است که سيم محافظ بر اساس آن شناخته مي شود.شناسه منظور 

 استانداردي که سازنده در ساخت سيم ملزم به رعايت آن بوده است.شماره  استاندارد ساخت سيم 2

3 
هاي هر تعداد رشته

 سيم 

سيم محافظ که در اليه هاي مختلف بدور  عداد رشته مفتول تشكيل دهندهت

 يكديگر پيچيده شده اند.

 سيم محافظ. قطر يك رشته از رشته هاي قطر هر رشته  4

5 
هاي سيم محافظ که در اليه هاي مختلف بدور هم پيچيده  قطر مجموعه رشته قطر کلي سيم 

 شده اند وسيم محافظ را تشكيل ميدهند.

 .مي باشد جمع سطح مقطع کليه رشته هاي سيم محافظمنظور  سطح مقطع کلي سيم 6

7 
حداکثر مقاومت 

 کششي 
 درصد حدنهائي مقاومت کششي سيم که در عمل در طراحي منظور مي کنند

8 
مكانيك حد نهايي 

 پارگي سيم
 .حداکثر کششي که اگر به سيم وارد شود سيم شروع به پاره شدن مي کند

 .نسبت تغيير تنش به تغيير ازدياد طول نسبي سيم محافظ مدول الستيسيته  9

درجه به ازاء تغيير دماي يك درجه محافظ سبت تغيير طول واحد طول سيم ن ظريب انبساط طولي  10

 .سانتيگراد

 منظور متوسط وزن يك متر از سيم محافظ مي باشد. وزن واحد طول سيم  11

 .درجه سانتيگراددرجه  20مقاومت مستقيم  يك کيلومتر از سيم محافظ در  مقاومت مستقيم  12

 .درجه سانتيگراددرجه  20يك کيلومتر از سيم محافظ در  مقاومت متناوب مقاومت متناوب  13

هيچگونه  عبور نمايد ومحافظ داکثر جرياني که بطور دائم مي تواند از سيم ح جريان مجاز  14

 تغييري در مشخصات فيزيكي والكتريكي آن ايجاد ننمايد.

15 
( GSگالوانيزه) -1دامنه: هاي سيم محافظ مي باشد. رشته منظور نوع روکش ها نوع روکش رشته

 (AWآلومينيوم ) -2

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 

 Cab_Head: هیال نام سرکابل)فارسی( :  عارضهنام 

 انتقال -برق صنعت :کالس  Cable Head)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

 روند.سرکابلها تجهيزاتي هستند که جهت اتصال کابلها و هاديهاي خطوط به يكديگر يا به باسبارها بكار مي

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 اينقطه اينقطه  در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - CabHe_ID String شناسه سرکابل 1

 - - UnCiSeg_ID String شناسه تكه مدار زميني 2

 - - SubSt_Code String کد ديسپاچينگ ايستگاه 3

 - - CabHe_Type String نوع سرکابل  4

 کيلوولت - CabHe_Nvol Smallinteger ولتاژ نامي سرکابل 5

 - CabHe_Pos String 3-1 موقعيت سرکابل 6

 - - Manu_Comp String شرکت سازنده سر کابل 7

 ميليمترمربع - CrSeArea Smallinteger سطح مقطع  8

 - - CabHe_Mat String جنس 9
 - - Manu_Date Date تاريخ ساخت  10
 - - Inst_Date Date تاريخ نصب 11
 - Earth_Sys String 3-1 سيستم زمين 12

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Cab_Head: نام الیه سرکابل)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 منظور شناسه منحصر به فرد که جهت شناسايي سرکابل تعريف شده است.  شناسه سرکابل 1

2 
شناسه تكه مدار 

 زميني

منظور شناسه منحصر بفرد تكه مدار زميني است که سرکابل روي آن نصب شده 

 است.

3 
کد ديسپاچينگ 

 ايستگاه

انتقال و فوق توزيعي است که سر کابل در آن  کد ديسپاچينگ ايستگاه منظور

 .واقع شده است ايستگاه

 منظور نوع سرکابل مي باشد.  نوع سرکابل  4

 باشد. منظور ولتاژ نامي سرکابل مي ولتاژ نامي سرکابل 5

6 
 باشد.تواند شامل موارد زير منظور موقعيت سر کابل است که مي موقعيت سرکابل

 Outdoor 2-indoor 3-GIS-1دامنه: 

7 
شرکت سازنده سر 

 کابل
 منظور شرکتي که سرکابل را ساخته است.

 باشد. منظور اندازه سطح مقطع سرکابل مي سطح مقطع 8

 باشد.منظور جنس سرکابل مي جنس 9

 منظور تاريخ ساخت سرکابل است. تاريخ ساخت  10

 منظور تاريخ نصب سرکابل است. تاريخ نصب 11

 باشد. منظور نوع سيستم زمين سرکابل مي زمينسيستم  12

 تدارد-3با مقاومت -2مستقيم  -1دامنه: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 Cabl_Joi: الیهنام  مفصل کابل)فارسی( :  عارضهنام 

 انتقال -برق صنعت :کالس  Cable Joint )التین(: عارضهنام 

 عارضهتعریف 

 رشته کابل به همديگر متصل مي شوند. مفصل به محل هايي گفته ميشود که دو يا چند

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 اينقطه اينقطه  در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Joint_ID String مفصل شناسه 1

 - - UnCiSeg_ID String شناسه تكه مدار زميني 2

 - CJ_Kind String 7-1 مفصل  نوع 3

 - Locate_Con String 3-1 نحوه قرارگيري 4

 متر - Depth Single مفصلمتوسط دفن  عمق 5

 - - Manu_Comp String سازندهشرکت  6

 - - Manu_Count String کشور سازنده 7

 - - Manu_Date Date تاريخ ساخت  8
 - - Inst_Date Date تاريخ نصب 9
 ميليمترمربع - Joint_CrSeA Smallinteger سطح مقطع کابل  10

 - Earth_Sys String 4-1 سيستم زمين 11

 - - Joint_CroBon String نحوه انجام کراس باندينگ 12
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Cabl_Joi: نام الیه مفصل کابل)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
نيرو )کابل( اي است که جهت شناسايي مفصل در يك خط انتقال منظور شماره مفصل هناسش

 گردد.تعريف مي

2 
 تكه مدارشناسه 

 زميني
 منحصر بفرد تكه مداري است که سرکابل روي آن نصب شده است.شناسه 

3 

 . منظور نوع مفصل مي باشد مفصل  نوع

رزيني  -6فشاري  -5سرد  -4حرارتي  -3کاغذي  -نواري -2نواري  -1 دامنه:

 انشعابي -رزيني -7

4 
 -3کانال  -2دفني  -1باشد. دامنه: منظور نحوه قرارگيري مفصل کابل مي نحوه قرارگيري

 منهول

5 
متوسط دفن  عمق

 مفصل

منظور عمقي است که مفصل در آن عمق واقع شده است و نسبت به سطح 

 زمين محاسبه مي شود.

 منظور نام شرکتي است که مفصل را ساخته است. سازندهشرکت  6

 کشوري است که مفصل در آن کشور ساخته شده است.منظور نام  کشور سازنده 7

 منظور تاريخ ساخت مفصل کابل است. تاريخ ساخت  8

 منظور تاريخ نصب مفصل کابل است. تاريخ نصب 9

 باشد.منظور اندازه سطح مقطع سرکابل مي سطح مقطع کابل  10

11 
-3با مقاومت -2مستقيم  -1باشد. دامنه: منظور نوع سيستم زمين سرکابل مي سيستم زمين

 لينك باکس. -4ندارد  

12 
نحوه انجام کراس 

 باندينگ

نحوه انجام کراس باندينگ در آن مشخص است که  نقشه تصويري منظور فايل

 شده باشد. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 Oil_Cham: الیهنام  حوضچه روغن)فارسی( :  عارضهنام 

 انتقال -برق صنعت :کالس Oil Chamber )التین(: عارضهنام 

 عارضهتعریف 

حوضچه هاي روغن به محل هاي ذخيره سازي روغن گفته مي شود اين حوضچه ها در مسير کابلهاي روغني قرار 

 و جهت جبران سازي حجم روغن در کابل پر شده از روغن، در نظر گرفته شده اند. گرفته اند

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 اينقطه اينقطه  در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - OiCh_ID String شناسه حوضچه روغن 1

 - - UnCiSeg_ID String شناسه تكه مدار زميني 2

 - OC_Kind String 3-1 نوع حوضچه 3

 - - Tank_Num Smallinteger تعداد تانكها 4

 ليتر - Tank_Cap Smallinteger ظرفيت تانكها 5

 - - Manom_Kind String نوع مانومتر 6

 - - Manom_Num Smallinteger تعداد مانومتر 7

 متر - Depth Single عمق حوضچه 8

 - - Tank_Type String ها نوع تانك  9

 توضیحات: 

 

 Oil_Cham: نام الیه حوضچه روغن)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 منحصر بفرد حوضچه روغن مي باشد. شناسهمنظور  حوضچه روغنشناسه  1

 منظور شناسه تكه مدار زميني است که حوضچه روغن به آن تعلق دارد.  شناسه تكه مدار زميني 2

3 
 منظور نوع حوضچه روغن مي باشد. نوع حوضچه

 سرکابل -3تغذيه   -2قطع   -1دامنه: 

 منظور تعداد تانكهاي روغن موجود در حوضچه روغن مي باشد. تعداد تانكها 4

 باشد.منظور گنجايش هر تانك روغن برحسب ليتر مي ظرفيت تانكها 5

 باشد.منظور نوع مانومتر مي نوع مانومتر 6

 در حوضچه روغن مي باشد.منظور تعداد مانومترهاي موجود  تعداد مانومتر 7

 باشد.منظور اختالف ارتفاع حوضچه روغن نسبت به سطح زمين مي عمق حوضچه 8

 منظور نوع تانك هاي موجود در حوضچه روغن است.  ها نوع تانك  9

 توضیحات: 
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 Manhole: الیهنام   منهول)فارسی( :  عارضهنام 

 انتقال -برق صنعت :کالس Manhole)التین(: عارضهنام 

 عارضهتعریف 

 منهول به محل هاي ورود و خروج به کانالهايي گفته مي شود که جهت عبور کابلهاي قدرت استفاده مي شود. 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 اينقطه اينقطه  در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Manho_ID String منهول شناسه 1

 - - UnPaSg_ID String شناسه تكه مسير زميني 2

 - - Dimensions String ابعاد 3

 - Fib_Con String 2-1 وضعيت فيبر نوري 4

 - - Comments String توضيحات 5

 توضیحات: 

 

 Manhole: نام الیه  منهول)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 گرددمنحصر بفردي است که جهت شناسايي منهول تعريف مي شناسهمنظور  منهول شناسه 1

 منظور شناسه تكه مسيري است که منهول روي آن واقع شده است. تكه مسير زمينيشناسه  2

 طول، عرض و عمق منهول است. منظور  ابعاد 3

4 
 فيبر نوري در هر منهول است. وجود يا عدم وجود وضعيت منظور  وضعيت فيبر نوري

 ندارد -2دارد     -1دامنه : 

 منظور توضيحات تكميلي مربوط به منهول مي باشد. توضيحات 5

 توضیحات: 
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 برگ استاندارد  -3-2-4

صنعت برق عوارض خاص کالس 

 ایستگاه -
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 Substat: الیهنام  فوق توزيع ايستگاه انتقال و)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس  Substation)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

کليدهاي قدرت، قدرت، ترانسفورماتور  تجهيزات برقي شامل است با مجموعه اي از تاسيسات و مكانيايستگاه 

براي  حفاظتي ولتاژ، )برحسب نياز راکتور، خازن(، وسايل اندازه گيري و سكسيونرها، ترانسفورماتورهاي جريان و

 .منابع توليد و مصرف برقراري ارتباط بين ايستگاههاي ديگر يا

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 سطحي سطحي اينقطه در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - SubSt_Code String ايستگاه ديسپاچينگکد  1

 - - SubF_Name String ايستگاهفارسي نام  2

 - - SubE_Name String ايستگاهانگليسي نام  3

 - - Conv_Ratio String نسبت تبديل 4

 - Sub_Kind String 4-1 از نظر کارکردنوع ايستگاه  5

 - Estab_Type String 2-1 نوع ايستگاه از نظر استقرار  6

 - IsSub_Type String 4-1 نوع ايستگاه از نظر محوطه عايقي 7

 - Sul_UtilCon String 3-1 وضعيت بهره برداري ايستگاه  8

 - Contr_Type String 2-1 نوع کنترل 9

 - - Disp_Name String مرکز ديسپاچينگ کنترل کننده 10

 مگاولت آمپر - Sul_CurCap Double رفيت موجودظ 11

 - - Cur_Tran String مشخصات ترانس هاي موجود 12

 مگاولت آمپر - FuCap Double ظرفيت آتي 13

 - - Fu_Tran String مشخصات ترانس هاي آتي 14

 مگاوات - AcLoad_Max Double اکتيو ايستگاهحداکثر بار  15

 مگاوار - ReLoad_Max Single ايستگاه حداکثر بار راکتيو 16

 مگاولت آمپر - Sul_LOTo_Max Double حداکثر بار کل ايستگاه 17

 - - DevFe_Num Smallinteger تعداد فيدر ترانسفورماتور قابل توسعه 18

 - - DevLiFe_Num Smallinteger تعداد فيدر خط قابل توسعه 19

 - - NoFed_Type String ايستگاه در شرايط عاديAC نحوه تغذيه  20

 - - UNFed_Type String تغذيه ايستگاه در شرايط اضطراري نحوه 21

 - DG Sul_DG String 2-1وضعيت واحد  22

 واتمگا - DG DGCap Singleظرفيت  23

 - - DG Sul_DGYear integerسال ورود  24
 - DTS DTS String 2-1وضعيت  25

 - WirLe_Con String 2-1 وضعيت بي سيم 26
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 Substat: الیهنام  فوق توزيع ايستگاه انتقال و)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس  Substation)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

درت، قکليدهاي قدرت، ترانسفورماتور  تجهيزات برقي شامل است با مجموعه اي از تاسيسات و مكانيايستگاه 

براي  حفاظتي ولتاژ، )برحسب نياز راکتور، خازن(، وسايل اندازه گيري و سكسيونرها، ترانسفورماتورهاي جريان و

 .منابع توليد و مصرف برقراري ارتباط بين ايستگاههاي ديگر يا

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 سطحي سطحي اينقطه در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 نفر - Operat_Num Smallinteger اپراتورتعداد  27

 - Optic_Con String 3-1 فيبر نوريپسيو وضعيت پياده سازي  28

 - Earth_Method String 2-1 نوع اتصال زمين 29

 - - Sul_EaYear SmallInteger سال احداث ايستگاه 30
 - - Utili_Date Date تاريخ بهره برداري 31

 - Own_Type String 3-1 نوع مالكيت 32

 - - Oper_Org String برداربهرهسازمان  33

 - - Name_Utili String امور بهره برداري 34

 - - Zon_Utili String ناحيه بهره برداري 35

 متر  - Height Single ارتفاع از سطح دريا  36

 ريشتر - Pl_En_EarQ Single شدت زلزله در طراحي 37

 - Wall_Type String 4-1 نوع ديوار حصار دور ايستگاه  38

 کيلومتر - Road_Len Double طول جاده دسترسي اختصاصي 39

 متر مربع - Field_Area Double زمين پالن مساحت 40

 متر مربع - AField_Area Double مساحت واقعي زمين 41

 متر مربع - Earth_Area Double مساحت سندي زمين 42

 متر مربع - BusyR_Area Double مساحت سقف اشغال شده 43

 متر مربع - Equip_Area Double مساحت محوطه تجهيزات  44

 - - Address String آدرس 45

 - - Tel_Num String شماره تماس 46

 - - PLC PLC_Num Stringشماره  47

 - - Comments String توضيحات 48

 - - Doc_Imag String اسناد و تصاوير 49

 - - RuDistr_ID String شناسه دهستان 50

 - - LoCen_ID String شناسه مرکز مصرف 51

 توضیحات: 
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 Substat: نام الیه ايستگاه انتقال وفوق توزيع)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

 کد ديسپاچينگ

 ايستگاه

منظور کدي است که توسط مرکز ديسپاچينگ ملي براي ايستگاه انتقال وفوق 

تعريف مي گردد و ايستگاه توسط اين کدقابل شناسايي مي باشد. اين کد  توزيع

کاراکتر اول آن معرف شرکت برق منطقه اي مربوطه و بقيه شماره دياگرام نقشه 

 مي باشد.

2 
معموالً از نام محل آن گرفته شده  ايستگاه با آن شناسائي مي شود واسمي که  ايستگاهفارسي نام 

 است.

 منظور نام ايستگاه بر حسب حروف انگليسي مي باشد. ايستگاهانگليسي نام  3

4 

فشار قوي به فشار ضعيف و فشار ضعيف بعدي که با / از هم جدا مي نسبت ولتاژ  نسبت تبديل

استخراج مي شود. اگر در ايستگاه بيش از يك نوع  name plateشوند و از روي 

نسبت تبديل وجود داشته باشد بايستي نسبت تبديل همه ترانسها با کاما کنار 

همديگر قيد گردد. اين قلم محاسباتي است و از روي نسبت تبديل ترانسها بدست 

 مي آيد. 

5 

از نظر نوع ايستگاه 

 کارکرد

آن مي باشد که مي تواند شامل ايستگاه تبديل،  منظور نوع ايستگاه از نظر کارکرد

 نيروگاهي باشد. اين قلم محاسباتي است. -نيروگاهي، کليدخانه و يا تبديل

 نيروگاهي -تبديل -4کليدخانه  -3نيروگاهي  -2تبديل  -1دامنه: 

6 
نوع ايستگاه از نظر 

 استقرار 

باشد که مي تواند ثابت منظور نوع ايستگاه از نظر نحوه استقرار تجهيزات آن مي 

 سيار-2ثابت -1يا سيار باشد. دامنه : 

7 

نوع ايستگاه از نظر 

 محوطه عايقي

 GIS-AISو يا  AIS ،GISعايقي که مي تواند شامل موارد نوع ايستگاه از نظر 

 باشد.

 AIS 2- GIS 3- GIS-AIS 4- Hybrid GIS-1دامنه: 

وضعيت بهره برداري  8

 ايستگاه 

 ايستگاه انتقال و فوق توزيع است. وضعيت بهره برداري منظور 

بهره برداري شده در  -3   در دست احداث -2در حال بهره برداري -1دامنه: 

 حال توسعه

ايستگاه انتقال و فوق يارد در  سوئيچنحوه ارسال فرامين از اتاق فرمان به منظور  نوع کنترل 9

 DCS 2- Conventional -1توزيع است. دامنه: 

مرکز ديسپاچينگ  10

 کنترل کننده

منظور نام مرکز ديسپاچينگ منطقه اي يا فوق توزيع کنترل کننده ايستگاه مي 

 باشد.

 ايستگاه انتقال و فوق توزيع است.  رفيت موجودظمنظور  رفيت موجودظ 11

هاي مشخصات ترانس 12

 موجود

است. )مثال چنانچه ايستگاه  منظور مشخصات ترانس هاي ايستگاه در حال حاضر

 شود(نوشته مي 2×30مگاولت آمپر باشد عبارت  30داراي دو ترانس   

 ايستگاه انتقال و فوق توزيع است.  ظرفيت آتيمنظور  ظرفيت آتي 13

هاي مشخصات ترانس 14

 آتي

 منظور مشخصات ترانس هاي ايستگاه در آينده است.
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 Substat: نام الیه ايستگاه انتقال وفوق توزيع)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

15 
اکتيو حداکثر بار 

 ايستگاه

 ايستگاه انتقال و فوق توزيع است.  Activeحداکثر بار منظور 

 حداکثر بار راکتيو 16

 ايستگاه

 ايستگاه انتقال و فوق توزيع است.  Reactiveحداکثر بار منظور 

 ايستگاه انتقال و فوق توزيع است. حداکثر بار کل منظور  حداکثر بار کل ايستگاه 17

18 

تعداد فيدر 

قابل ترانسفورماتور 

 توسعه

 .وجود تعداد محل موردنياز براي استقرار فيدر ترانسفورماتور جديد درايستگاه

19 
تعداد فيدر خط قابل 

 توسعه

-ايستگاه انتقال و فوق توزيع ميتعداد فيدر خط قابل توسعه موجود در منظور 

 باشد. 

20 

 نحوه تغذيه 

AC ايستگاه در شرايط

 عادي

 شرايط عادي مي باشد. منظور نحوه تغذيه ايستگاه در

21 
نحوه تغذيه ايستگاه در 

 شرايط اضطراري
 مي باشد. اضطراريمنظور نحوه تغذيه ايستگاه در شرايط 

 باشد يا خير. )مولد توليد پراکنده( مي DGمنظور اين است که آيا ايستگاه داراي  DGوضعيت واحد  22

 خير -2بله  -1دامنه: 

 باشد.مي DGمنظور ظرفيت توليد  DGظرفيت  23

 باشد.مي DGمنظور سال نصب  DGسال ورود  24

 ندارد-2دارد -1دارد يا خير؟ دامنه:  DTSايستگاه  آيا DTSوضعيت  25

 ندارد-2دارد -1دارد يا خير؟ دامنه:  بي سيمايستگاه  آيا وضعيت بي سيم 26

 ايستگاه مشغول به کار هستند. منظور تعداد اپراتوري است که در اپراتورتعداد  27

وضعيت پياده سازي  28

 فيبر نوريپسيو 

 در هر ايستگاه انتقال و فوق توزيع  فيبر نوريپسيو وضعيت پياده سازي منظور 

 مي باشد.

 عبوري – 3پياده سازي جزيي   -2پياده سازي کامل  -1دامنه : 

 شود. به زمين متصل ميايستگاه منظور روشي است که  نوع اتصال زمين 29

 چاه ارت  -Mesh 2 -1دامنه: 

 ايستگاه انتقال و فوق توزيع است.  سال احداثمنظور  سال احداث ايستگاه 30

 ايستگاه انتقال و فوق توزيع است. برداري منظور تاريخ بهره تاريخ بهره برداري 31

 -2شرکتي  -1ايستگاه انتقال و فوق توزيع است. دامنه: منظور نوع مالكيت  نوع مالكيت 32

 اختصاصي –شرکتي  -3اختصاصي  

است که ايستگاه انتقال وفوق توزيع بعد از راه  شرکت برق منطقه ايمنظور نام  برداربهرهسازمان  33

 گيرد.برداري قرار مياندازي در اختيار آن قرار گرفته و مورد بهره

 ايستگاه انتقال و فوق توزيع به آن تعلق دارد.برداري است که منظور نام امور بهره برداريامور بهره  34
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 Substat: نام الیه ايستگاه انتقال وفوق توزيع)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

ايستگاه انتقال و فوق توزيع به آن تعلق برداري است که منظور نام ناحيه بهره ناحيه بهره برداري 35

 دارد.

 باشد.بين الملي ميمنظور ارتفاع محل ايستگاه از سطح آب هاي آزاد  ارتفاع از سطح دريا  36

 حداکثر شدت زلزله اي که طراحي ايستگاه براساس آن انجام گرفته است. شدت زلزله در طراحي 37

نوع ديوار حصار دور  38

 ايستگاه 

 -3آجري   -2بتني  -1منظور نوع ديوار حصار شده دور ايستگاه است. دامنه: 

 فنس -4نرده فلزي  

طول جاده دسترسي  39

 اختصاصي

ايستگاه انتقال و فوق توزيع منظور طول جاده دسترسي اختصاصي است که به 

 ارتباط دارد.

مساحت کل زمين اختصاص يافته به ايستگاه شامل محوطه نصب تجهيزات،  زمين پالن مساحت 40

 اين قلم محاسباتي است. ساختمانها وفضاي آزاد.

ايستگاه شامل محوطه نصب تجهيزات،  مساحت کل زمين اختصاص يافته به مساحت واقعي زمين 41

اين قلم مساحت رويه اي از سطح زمين را )با لحاظ  ساختمانها وفضاي آزاد.

نمودن پستي و بلنديهاي سطح زمين( نشان مي دهد که داخل محدوده ايستگاه 

 واقع شده است.

مطابق آنچه که در سند ايستگاه انتقال و فوق توزيع دقيقاً منظور مساحت زمين  مساحت سندي زمين 42

 باشد. مالكيت آمده است، مي

مساحت سقف اشغال  43

 شده
 ساختمانها اشغال شده است.همه مساحت بخشي از کل زمين ايستگاه که توسط 

مساحت محوطه  44

 تجهيزات 
 .مساحت زمين اختصاص يافته به ايستگاه شامل محوطه نصب تجهيزات

 موقعيت ايستگاه توسط آن قابل شناسايي است.به آدرسي گفته مي شود که  آدرس 45

 شماره تلفني که در صورت نياز بتوان با قسمت اداري ايستگاه ارتباط برقرار کرد. شماره تماس 46

 توان با ايستگاه ارتباط برقرار کرد.است که توسط آن مي PLCمنظور شماره  PLCشماره  47

 مورد ايستگاه مي باشد منظور توضيحات و نكات اضافه در توضيحات 48

 ايستگاه انتقال و فوق توزيع است. منظور لينك به يك فايل از اسناد و تصاوير  اسناد و تصاوير 49

 منظور شناسه دهستاني است که ايستگاه در محدوده آن قرار گرفته است. شناسه دهستان 50

 .است گرفته قرار آن محدوده در ستگاهيا که است يمصرف مرکز شناسه منظور شناسه مرکز مصرف 51

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 SuTe_Inf: نام جدول اطالعات متغير ايستگاه)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 ايستگاه -صنعت برق  :کالس  Substation Temporal Information :)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

 اطالعاتي متغير ايستگاه مي باشد که ثابت نبوده و با گذشت زمان ممكن است تغيير کنند.منظور 

 ايستگاه انتقال وفوق توزيعنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - SubSt_Code String کد ديسپاچينگ ايستگاه 1

 - - Year SmallInteger سال  2

 مگاوات - LoadYe_Max Double حداکثر بار ساليانه  3

 مگاوات - LoadYe_Mean Double متوسط بار ساليانه 4

 مگاوات - LoadCon_Max Double حداکثر بار همزمان ايستگاه 5

 مگاوات - LoadAsy_Max Double حداکثر بار غير همزمان ايستگاه 6

 درصد - Sul_LoPer Single درصد بارگيري 7

 مگاولت آمپر - Capacity Single ظرفيت 8

 درجه سانتيگراد - AnTem_Min Single حداقل دماي محيط 9

 درجه سانتيگراد - AnTemp_Max Single حداکثر دماي محيط 10

 درصد - Humid_Min Single حداقل رطوبت 11

 درصد - Humid_Max Single رطوبتحداکثر  12

 درصد - Humid_Mean Single متوسط رطوبت 13

 - Pollution String 4-1 آلودگي 14

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 SuTe_Inf: نام جدول اطالعات متغير ايستگاه)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
کد ديسپاچينگ 

 ايستگاه
 مربوطه مي باشد. منظور کد ديسپاچينگ ايستگاه

 است که اطالعات متغير ايستگاه ثبت شده است. ساليمنظور  سال 2

3 
منظور حداکثر مقدار باري است که در محل ايستگاه در طول يك سال ثبت   حداکثر بار ساليانه 

 گرديده است و واحد آن مگاوات مي باشد.

4 
منظور متوسط مقدار باري است که در محل ايستگاه در طول يك سال ثبت  متوسط بار ساليانه

 گرديده است و واحد آن مگاوات مي باشد.

5 
اکتيو رحداکثر بار 

 ايستگاههمزمان 

است که در محل ايستگاه در طول يك  همزمانياکتيو ر منظور حداکثر مقدار بار 

 سال ثبت گرديده است و واحد آن مگاوات مي باشد.

6 
غير اکتيو رحداکثر بار 

 همزمان ايستگاه

است که در محل ايستگاه در طول  غيرهمزمانياکتيو ر منظور حداکثر مقدار بار 

 يك سال ثبت گرديده است و واحد آن مگاوات مي باشد.

 منظور درصد بارگيري ايستگاه در سالهاي آماري و برآوردي مي باشد. درصد باگيري 7

 منظور ظرفيت ايستگاه در سالهاي آماري و برآوردي مي باشد. ظرفيت 8

حداقل دماي محيط  9

 ساالنه

دماي است که در محل ايستگاه در طول يك سال ثبت گرديده  منظور حداقل

 است.

حداکثر دماي محيط  10

 ساالنه 

منظور حداکثر دماي است که در محل ايستگاه در طول يك سال ثبت گرديده 

 است.

باشد که در محل ايستگاه در طول يك سال ثبت منظور حداقل درجه رطوبتي مي حداقل رطوبت 11

 گرديده است.

باشد که در محل ايستگاه در طول يك سال منظور حداکثر درجه رطوبتي مي حداکثر رطوبت 12

 ثبت گرديده است.

باشد که در محل ايستگاه در طول يك سال منظور متوسط درجه رطوبتي مي متوسط رطوبت 13

 ثبت گرديده است.

باشد که در محل ايستگاه در طول يك سال ثبت مي آلودگيمنظور متوسط  آلودگي 14

 گرديده است.

 خيلي سنگين -4سنگين -3سبك  -2خيلي سبك  -1دامنه: 

   

   

   

   

   

 توضیحات:
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 Switchyard_Area: نام الیه يارديچ ئومحدوده س)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس Switchyard Area)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

 مجموعه اي از تاسيسات وتجهيزات برقي شاملمحدوده اي از ايستگاه انتقال و فوق توزيع مي باشد که در آن 

و ... در يك سطح ولتاژ معين  ولتاژ کليدهاي قدرت، سكسيونرها، ترانسفورماتورهاي جريان وقدرت، ترانسفورماتور 

  وجود دارد.

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 سطحي   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - SwitchY_ID String شناسه  1

 - - SubSt_Code String کد ديسپاچينگ ايستگاه 2

 کيلوولت SwitchY_Vol Smallinteger 10-1 سطح ولتاژ 3

      

      

      

 توضیحات: 

 

  Switchyard_Area: نام الیه يارد سوئيچمحدوده )فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
يارد  سوئيچگردد و ميتعريف  يارد سوئيچمحدوده منظور کدي است که براي  شناسه 

 باشد.توسط اين کد قابل شناسايي مي

2 
کد ديسپاچينگ 

 ايستگاه

 سوئيچاست که محدوده  انتقال و فوق توزيعي کد ديسپاچينگ ايستگاهمنظور 

 يارد به آن تعلق دارد.

3 

 ولتاژي است که تجهيزات يك سوئيچ يارد با آن بهره برداري مي گردد. سطح ولتاژ

  20 -8  33 -7  63 - 6 66 -5 132-4  230 -3  400 -2  765 -1دامنه: 

 ساير -10  11  -9

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 Substat_Build: نام الیه ايستگاهساختمان )فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس Substation Building)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

تجهيزات  مجموعه اي از تاسيسات ومحدوده اي ساخته شده در داخل ايستگاه انتقال و فوق توزيع مي باشد که در آن 

 وجود دارد يا از آن براي نگهداري و کنترل ايستگاه انتقال و فوق توزيع استفاده مي شود.برقي 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 سطحي   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - SubB_ID String شناسه ساختمان ايستگاه 1

 - - SubSt_Code1 String 1کد ديسپاچينگ ايستگاه  2

 - SubB_Type String 11-1 نوع  3

 - Room_Type String 2-1 نوع اتاق  4

 - Fund_Type String 2-1 نوع اسكلت ساختمان  5

 - - Floors_Num Smallinteger تعداد طبقات  6

 - - Cool_He_Sys String سيستم سرمايش و گرمايش 7

 - - Roof_Type String نوع سقف اجرا شده 8

 متر - Roof_Height Single ارتفاع سقف 9

 - - Substat_Name2 String نام ايستگاه دوم 10

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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  Substat_Building: نام الیه ايستگاهساختمان )فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
شناسه ساختمان 

 ايستگاه

 ايستگاهگردد و ساختمان تعريف مي ايستگاهساختمان منظور کدي است که براي 

 باشد.توسط اين کد قابل شناسايي مي

2 
کد ديسپاچينگ 

 1 ايستگاه

به آن تعلق  ايستگاهي است که ساختان ايستگاهاولين  کد ديسپاچينگمنظور 

 دارد. 

3 

 است.  ايستگاهمنظور نوع ساختمان  نوع 

اتاق  -5مأمورسرا  -BCR 4اتاق  -3اتاق نگهباني  -2اتاق فرمان  -1دامنه: 

اتاق  -9فيدرخانه  -8اتاق فرمان و مخابرات  -7کانكس مخابراتي  -6مخابرات 

  ساير -11باطري خانه   -10ديزل 

4 
 باشد. مي ايستگاهمنظور نوع اتاق ساختمان  نوع اتاق 

 اتاق -2کانكس  -1دامنه: 

5 
 باشد. مي ايستگاهمنظور نوع اسكلت ساختمان  نوع اسكلت ساختمان 

 فلزي -2بتني  -1دامنه: 

 باشد. مي ايستگاهمنظور تعداد طبقات ساختمان  تعداد طبقات  6

7 
سيستم سرمايش و 

 گرمايش

-مي ايستگاهساختمان در منظور نوع سيستم سرمايش و گرمايش بكار رفته 

 باشد. 

 باشد. مي ايستگاهساختمان  نوع سقف اجرا شده روي پشت بام منظور شدهنوع سقف اجرا  8

 باشد. مي ايستگاهمنظور ارتفاع سقف ساخته شده براي ساختمان  ارتفاع سقف 9

 به آن نيز تعلق دارد. ايستگاهدومي است که ساختمان  ايستگاه منظور نام دوم ايستگاه نام 10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 Ext_Equip: نام الیه تابلوها و تاسيسات بيروني)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس External Equipments)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

باشد که در محوطه  و اتاقك آتش نشاني، پارکينگ، انبار و ... مي BCRمنظور محدوده سطحي از تابلو هاي مارشال و 

 بيروني ايستگاه قرار دارند.

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 سطحي   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - ExtEq_ID String شناسه 1

 - - SubSt_Code String کد ديسپاچينگ ايستگاه  2

 - ExtEq_Type String 5-1 نوع  3

 - - Comments String توضيحات 4

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 Ext_Equip: نام الیه تابلوها و تأسيسات بيروني)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
تابلوها و گردد و تعريف ميتابلوها و تأسيسات بيروني منظور کدي است که براي  شناسه

 باشد.توسط اين کد قابل شناسايي ميتأسيسات بيروني 

 به آن تعلق دارد. تابلوها و تأسيسات بيروني ي است که ايستگاهمنظور شناسه اولين   ديسپاچينگ ايستگاهکد  2

3 
کانال کابل  -2ديوار آتش  -1تابلوها و تأسيسات بيروني است. دامنه: منظور نوع  نوع 

 ساير -5جايگاه آتش نشاني  -4تابلو  -3زميني 

 باشد.تابلوها و تأسيسات بيروني ميمنظور هرگونه توضيحات تكميلي در مورد  توضيحات 4

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 Batt_Bank: نام جدول بانك باتري)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 ايستگاه -صنعت برق  :کالس Battery Bank )التین(: موجودیت غیر مکانینام 

 مکانیموجودیت غیر تعریف 

اين موجوديت غير مكاني مشتمل بر اطالعات تخصصي مربوط به بانكهاي باتري در ايستگاههاي انتقال و فوق توزيع 

 باشد.مي

 ايستگاه انتقال وفوق توزيعنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - BatBa_ID String شناسه بانك باتري 1

 - - SubSt_Code String کد ديسپاچينگ ايستگاه 2

 - - BatBa_Model String مدل باطري 3

 ولت - Nomi_Vol Smallinteger ولتاژ نامي 4

 آمپر ساعت - Nomi_Cap Double ظرفيت نامي 5

 - - Cell_Num Smallinteger ولتعداد سل 6

 ولت - Cell_Float Smallinteger ولتاژ فلوتينگ هر سلول 7

 ولت - Cell_Fast Smallinteger ولتاژ سريع هر سلول  8

 ولت - Cell_VolAllo Smallinteger ولتاژ مجاز هر سلول 9

 - Batt_Type String 3-1 نوع باتري 10

 - - Use_Type String مورد مصرف 11

 - - Manu_Fact String کارخانه سازنده  12

 - - Manu_Count String کشور سازنده 13

 - - Manu_Year SmallInteger سال ساخت 14

 - - Utili_Date Date تاريخ بهره برداري 15

 - - Feed_Name String نام تغذيه 16

 - - SubB_Name String نام ساختمان ايستگاه 17

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Batt_Bank: نام جدول بانك باتري)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
منظور شناسه منحصر به فردي است که براي شناسايي بانك باتري استفاده مي  شناسه بانك باتري

 شود. 

2 
کد ديسپاچينگ 

 ايستگاه
 منظور کد ديسپاچينگ ايستگاهي است که تجهيز داخل آن قرار گرفته است.

3 
شناسه اي است که سازنده باطري براي شناسايي مدل هاي مختلف محصوالت   مدل باطري

 خود تعريف نموده است.

4 
حداکثر ولتاژي است که باتري بر اساس آن طراحي شده و ميتواند در شرايط کار  ولتاژ نامي

 عادي بصورت دائم تحمل کند.

5 
آمپر بر حسب باشد که  مي مقدار ظرفيت باتري يا انرژي ذخيره شده در باتري ظرفيت نامي

 مي شود.ذخيره سازي ( Ahrساعت )

 باشد. تعداد باتري هاي مشابه در يك بانك باتري مي تعداد سل 6

 تحت اين ولتتاژ باشند. بايد معمول حالت در باتريها منظور ولتاژي است که ولتاژ فلوتينگ هر سل 7

 غلظت و ولتاژ سريعتر برگشتن جهت باال دشارژ هر از پس منظور ولتاژي است که ولتاژ سريع هر سل  8

 ولتاژ با معموال و شودمي اعمال باتري هايسل کليه به نرمال وضعيت به باتريها

 .است نگهداري شارژ به نسبت باالتري جريان و

 باشند در آن محدوده ولتاژ شارژ گردند.مجاز مي باتريها منظور ولتاژي است که ولتاژ مجاز هر سل 9

 منظور نوع باتري از لحاظ ساخت مي باشد. نوع باتري 10

 وميکادم كلين يباتر -3 ديسرب اس يباتر -2 دياس لديس يباتر -1دامنه : 

 منظور تجهيزاتي است که از باتري مصرف مي کنند. مورد مصرف 11

 منظور کارخانه سازنده تجهيز است. کارخانه سازنده  12

 سازنده تجهيز است.منظور کشور  کشور سازنده 13

 منظور سال ساخت تجهيز است. سال ساخت 14

 برداري از تجهيز است.منظور تاريخ بهره تاريخ بهره برداري 15

 باشد. منظور نام تغذيه کننده يا شارژر بانك باتري مي نام تغذيه 16

 قرار گرفته است.منظور نام ساختمان ايستگاهي است که تجهيز داخل آن  نام ساختمان ايستگاه 17

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 Batt_Charg: نام جدول شارژر باتري)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 ايستگاه -صنعت برق  :کالس Battery Charger )التین(: موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

تخصصي مربوط به شارژرهاي باتري در ايستگاههاي انتقال و فوق توزيع اين موجوديت غير مكاني مشتمل بر اطالعات 

 باشد.مي

 فوق توزيع ايستگاه انتقال ونام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - BatCha_ID String شناسه شارژر باتري 1

 - - SuSta_Code String کد ديسپاچينگ ايستگاه 2

 - - Serial_Num String شماره سريال 3

 - - BatCha_Type String تيپ شارژر 4

 ولت - Int_Vol Smallinteger ولتاژ ورودي 5

 - Phase_Num String 2-1 تعداد فاز 6

 آمپر - Int_Curr Single جريان ورودي 7

 - - Volt_FloRa String فلوتينگرنج ولتاژ  8

 - - Volt_FasRa String رنج ولتاژ شارژ سريع 9

 - - Volt_EstRa String رنج ولتاژ شارژ راه اندازي 10

  آمپر  - O_Cur_Max Single حداکثر جريان خروجي 11

 ولت - out_Vol Smallinteger ولتاژ خروجي بار باتري 12

 - - Manu_Fact String کارخانه سازنده 13

 - - Manu_Count String کشور سازنده 14

 - - Manu_Year SmallInteger سال ساخت 15

 - - Utili_Date Date تاريخ بهره برداري 16

 - - Use_Type String مورد مصرف 17

 - - SubB_Name String نام ساختمان ايستگاه 18

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Batt_Charg: نام جدول شارژر باتري)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
منظور شناسه منحصر به فردي است که براي شناسايي بانك باتري استفاده مي  شناسه شارژر باتري

 شود. 

2 
کد ديسپاچينگ 

 ايستگاه
 ي است که تجهيز داخل آن قرار گرفته است.کد ديسپاچينگ ايستگاهمنظور 

 منظور شماره سريال شارژر باتري است.  شماره سريال 3

4 
شناسه اي است منحصر به فرد که کارخانه سازنده جهت شناسايي شارژر   تيپ شارژر

 کند.مشخص مي

 منظور ولتاژ ورودي شارژر باتري است.  ولتاژ ورودي 5

 سه -2يك  -1منظور تعدا فازهاي مورد استفاده در شارژر باتري است. دامنه:  تعداد فاز 6

 منظور جريان ورودي شارژر باتري است.  جريان ورودي 7

 شارژر باتري است.  رنج ولتاژ فلوتينگمنظور  رنج ولتاژ فلوتينگ 8

 شارژر باتري است.  رنج ولتاژ شارژ سريعمنظور  رنج ولتاژ شارژ سريع 9

رنج ولتاژ شارژ راه  10

 اندازي
 شارژر باتري است.  رنج ولتاژ شارژ راه اندازيمنظور 

حداکثر جريان  11

 خروجي
 شارژر باتري است.  حداکثر جريان خروجيمنظور 

ولتاژ خروجي بار  12

 باتري
 شارژر باتري است.  ولتاژ خروجي بار باتريمنظور 

 منظور کارخانه سازنده تجهيز است. کارخانه سازنده 13

 منظور کشور سازنده تجهيز است. کشور سازنده 14

 منظور سال ساخت تجهيز است. سال ساخت 15

 برداري از تجهيز است.منظور تاريخ بهره تاريخ بهره برداري 16

 است.منظور مورد مصرف شارژر باتري  مورد مصرف 17

 منظور نام ساختمان ايستگاهي است که تجهيز داخل آن قرار گرفته است. نام ساختمان ايستگاه 18

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 

 Pow_Tran: الیهنام  ترانس قدرت)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه -صنعت برق  :کالس Power Transformer )التین(: عارضهنام 

 عارضهتعریف 

پيچ و يك مجموعه عايقي که درحين انتقال ترانسفورماتور قدرت دستگاهي استاتيكي شامل هسته و سيمترانس يا 

چند تانك يك يا ترانس قدرت ممكن است شامل  دهد.قدرت الكتريكي ولتاژ و جريان را با نسبت معين تغيير مي

 باشد.

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 سطحي   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - PTran_ID String شناسه ترانس قدرت 1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 - PTran_Type String 2-1 نوع ترانس 3

 - - Wind_Num Smallinteger تعداد سيم پيچ 4

 -  Estab_Type String 4-1 استقرار نحوه 5

 - - Tra_Heg Single ارتفاع نصب 6

 - - Phase_Num Smallinteger تعداد فاز  7

 - Phase String 6-1 فاز 8

 - - Vect_Group String گروه برداري 9

 - Neut_Con String 4-1 نحوه اتصال نوترال 10

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 



 260                                                     )ویرایش چهارم(                                                       صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیعاستاندارد پایگاه داده مکانی 
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 Pow_Tran: نام الیه ترانس قدرت)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 ترانس قدرت شناسه 1

کد ديسپاچينگ ايستگاه باشد. قسمت اول بيانگر اين شناسه شامل دو قسمت مي

و قسمت دوم بيانگر شناسه منحصر به فرد ترانس قدرت در داخل هر ايستگاه 

شناسه ترانس قدرت بايستي در داخل کليه تجهيزات به عبارت ديگر مي باشد. 

 داخل يك ايستگاه منحصر به فرد باشد.

2 
کد ديسپاچينگ 

 ايستگاه
  تجهيز داخل آن قرار گرفته است.منظور شناسه ديسپاچينگ ايستگاهي است که 

 ترانس معمولي -2اتوترانس  -1باشد. دامنه: منظور نوع ترانس مي نوع ترانس 3

 تعداد سيم پيچ 4
باشد. اين قلم محاسباتي ميدر ترانس قدرت منظور تعداد سيم پيچ ترانس موجود 

 است.

 استقرار نحوه 5

 زمين مي باشد.سطح نحوه استقرار ترانسفورماتور روي منظور 

مستقر روي -3مستقر روي فونداسيون و مهار شده -2روي ريل و چرخ -1 دامنه:

 ساير موارد-4فونداسيون و مهار نشده 

 ارتفاع نصب 6
حداکثر ارتفاعي که اگر ترانس در آن ارتفاع از سطح دريا نصب شود، مي توان از 

 ترانس با ظرفيت نامي آن بهره برداري نمود.

 منظور تعداد فازهاي موجود در ترانس قدرت مي باشد. اين قلم محاسباتي است. تعداد فاز  7

 فاز 8
 باشد. منظور فاز ترانس قدرت مي

 رزرو -6سه فاز  -S 2- R 3- T 4- N 5 -1دامنه: 

 منظور گروه برداري مربوط به زوج ترمينالهاي موجود در يك ترانس قدرت است. گروه برداري 9

 نحوه اتصال نوترال 10
 -3با مقاومت  -2مستقيم  -1دامنه: منظور نحوه اتصال نوترال با ترانس است. 

 با قابليت قطع و وصل -4سلف 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات:
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Tank: نام جدول تانك)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 ايستگاه -صنعت برق  :کالس  Tank)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

تانك يك ترانس  يك يا سهچند سيم پيچ مي باشد که وظيفه تغيير ولتاژ را برعهده دارند. مجموعه  حاويهر تانك 

 قدرت را تشكيل مي دهد.

  ترانس قدرتنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Tank_ID String شناسه تانك 1

 - - Tra_Rac_ID String شناسه ترانس يا راکتور 2

 - - Wind_Num Smallinteger تعداد سيم پيچ 3

 - - Conv_Ratio String نسبت تبديل 4

 - Iso_Kind String 4-1 نوع عايق 5

 - Bokh_Relay String 2-1 بوخهلتس  رله 6

 - Oil_Termo String 2-1  ترمومتر روغن 7

 - TaOL_Relay String 2-1 رله سطح روغن تانك اصلي 8

 - TpOL_Relay String 2-1 رله سطح روغن تپ چنجر 9

 - Pres_Relay String 2-1 رله فشاري  10

 - OiOn_Relay String 2-1 يك طرفه روغن  رله 11

 کيلوگرم - Port_Weg Double وزن قابل حمل 12

 - Airbag_Relay String 2-1 ربگيارله  13

 - SolIns_Clas String 6-1 کالس عايق جامد 14
 - MaCool_Ty String 14-1 سيستم خنك کنندگي 15

 کيلوگرم - Weight Integer وزن کل 16

 - Core_Type String 3-1 نوع هسته 17
 کيلوگرم - WCo_Weg Smallinteger وزن هسته و سيم پيچ 18

 کيلوگرم - Oil_Weg Smallinteger وزن روغن  19

 درجه سانتيگراد - AlIn_OilTem Smallinteger روغن دمايافزايش مجاز  20

رله حرارت سيم پيچ در فاز  21

 ترمينال
SWHe_Relay String 2-1 - 

 کيلوگرم - Tr_Weg Double نقلوزن حمل و  22

23 
افزايش مجاز درجه حرارت سيم 

 پيچ
AlIn_SWTem Smallinteger - 

 درجه سانتيگراد

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Tank: نام جدول تانك)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 منحصر به فرد که جهت شناسايي تانك تعريف شده است.  اي شناسه  تانك شناسه 1

2 
ي که تانك )قدرت، کمكي، کمباين( يا راکتور منحصر به فرد ترانس اي شناسه  يا راکتور ترانس شناسه

 داخل آن واقع شده است. 

 محاسباتي است.باشد. اين قلم منظور تعداد سيم پيچ ترانس موجود در تانك مي تعداد سيم پيچ 3

4 

نسبت ولتاژنامي اوليه به ولتاژ نامي ثانويه که برابر نسبت تعداد دور سيم پيچ  نسبت تبديل

. در اين قسمت بايستي متني که اوليه به تعداد دور سيم پيچ ثانويه ميباشد

 نوشته شده، درج گردد. name plateبعنوان نسبت تبديل در 

5 
  عايق در ترانسفورماتور استفاده مي شود.ماده اي که به عنوان  نوع عايق

 رزيني -4ترکيبي  -SF6 3 -2روغن -1دامنه: 

6 
 منظور اين است که آيا تانك رله بوخهلتس دارد يا خير. بوخهلتس  رله

 ندارد-2دارد -1 دامنه:

7 
 منظور اين است که آيا تانك ترمومتر روغن دارد يا خير.  ترمومتر روغن

 ندارد-2دارد -1 دامنه:

8 
رله سطح روغن تانك 

 اصلي

 منظور اين است که آيا تانك رله سطح روغن تانك اصلي دارد يا خير.

 ندارد-2دارد -1 دامنه:

9 
رله سطح روغن تپ 

 چنجر

 منظور اين است که آيا تانك رله سطح روغن تپ چنجر دارد يا خير.

 ندارد-2دارد -1 دامنه:

10 
 آيا تانك رله سطح روغن تپ چنجر دارد يا خير.منظور اين است که  رله فشاري 

 ندارد-2دارد -1 دامنه:

 دارد يا خير. يك طرفهمنظور اين است که آيا تانك رله  يك طرفه روغن  رله 11

 ندارد-2دارد -1 دامنه:

 نقل ترانسفورماتورهاي و حمل مشكالت کاهش منظور وزني است که به منظور وزن قابل حمل 12

 بدون نصب محل تا سازنده کارخانه از آنها(، باالي ابعاد و وزن )به علت قدرت

 و... بطور ها بوشينگ رادياتورها، ديگر نظير هاي قسمت گردند.مي حمل روغن

 .گردند مي حمل کارگاه به جداگانه

 دارد يا خير. Air Bagمنظور اين است که آيا تانك رله  ايربگرله  13

 ندارد-2دارد -1 دامنه:

 سيم پيچ مي باشد.عايقي جامد موجود در  قابليت تحمل حرارتي موادمنظور  عايق جامد کالس 14

 A 2-B 3-C 4-E 5-H 6-Y-1دامنه: 

15 

يا بدون استفاده  ) با استفاده وسيم پيچهاي داخل تانك نحوه خنك کردن منظور  سيستم خنك کنندگي

 ( مي باشد.يا ترکيب آنها پمپ و از فن و

 -ONAN  2- ONAF  3- OFAN  4- OFAF5- ONAN/ONAF 6 -1 دامنه:

ON 7- OA/FA/FOA 8- ONAN/ONAF1/ONAF3 9- 
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 Tank: نام جدول تانك)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

ONAN/ONAF1/ONAF2 10- ODAF 11- ONAN/ONAF/OFAF 12- 

OFAF/WF 13- ONWF 14- OFWF  

 تانك همراه با وزن روغن داخل آن مي باشد.وزن کل منظور  وزن کل 16

 Shell 2- Cross 3- Core-1باشد. دامنه تانك ميمنظور نوع هسته درون  نوع هسته  17

 هاي داخل تانك مي باشد.( Ontanking)چ هسته و سيم پيوزن منظور  وزن هسته و سيم پيچ  18

 روغن بكار رفته در داخل تانك مي باشد.وزن منظور  وزن روغن  19

20 
 دمايافزايش مجاز 

 روغن
 محيط.  دمايار نامي نسبت به ب درتانك روغن  مجاز دمايحداکثر افزايش 

رله حرارت سيم پيچ  21

 در فاز ترمينال

 منظور اين است که آيا فاز ترمينال رله حرارت سيم پيچ دارد يا خير؟

 ندارد.-2دارد -1دامنه: 

 شود. منظور وزني است که براي حمل و نقل تانك استفاده مي وزن حمل و نقل 22

23 
افزايش مجاز درجه 

 پيچحرارت سيم 

 محيط دمايار نامي نسبت به ب در سيم پيچ مجاز دمايحداکثر افزايش منظور 

 .باشدمي

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Bushing: نام جدول بوشينگ)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 ايستگاه -صنعت برق  :کالس  Bushing)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

 يك تجهيز عايقي است که اجازه مي دهد هادي از داخل آن عبور کند.بوشينگ 

  ترانس قدرتنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Bush_ID String شناسه بوشينگ 1

 - - Tra_Rac_ID String شناسه ترانس يا راکتور 2

 - Bush_Group String 3-1 نوع بوشينگ 3

 - - Bush_Type String تيپ 4

 - - Serial_Num integer شماره سريال 5

 کيلوولت - Bush_Volt String سطح ولتاژ 6

 - Bush_Pha String 4-1 فاز  7

 آمپر - Nomi_Curr Smallinteger جريان نامي 8

 کيلوولت - BushVol_Max Single حداکثر ولتاژ سيستم 9

 کيلوولت - FrVol_Max Double حداکثر ولتاژ فرکانس قدرت 10

 کيلوولت - NeWi_Vol Single ولتاژ تحمل ضربه 11

 کيلوولت - SwitVol_Max Single حداکثر ولتاژ سويچي 12

 - Rod_Arrest String 2-1 برقگير ميله اي  13

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Tank: نام جدول بوشينگ )فارسی( : موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 که جهت شناسايي بوشينگ تعريف مي گردد. شناسه اي است  بوشينگ شناسه 1

2 
 شناسه ترانس يا راکتور

شناسه اي منحصر به فرد ترانس )قدرت، کمكي، کمباين( يا راکتوري که  

 بوشينگ داخل آن واقع شده است. 

3 
 نوع بوشينگ

 منظور نوع بوشينگ است.

 SF6 -3 يخازن -2 يروغن-1دامنه: 

 باشد.منظور تيپ بوشينگ مي تيپ 4

 باشد.منظور شماره سريال بوشينگ مي شماره سريال 5

 باشد.بوشينگ مي نامي ولتاژ منظور سطح ولتاژ 6

 R 2- S 3- T 4- N -1باشد. دامنه منظور فاز بوشينگ مي فاز  7

 آن بهره برداري مي گردد.منظور جرياني است که بوشينگ ترانس با  جريان نامي 8

9 
اين ولتاژ را تحت وضعيت هاي آزمون مشخص بوشينگ  مقدار پيك ولتاژ که حداکثر ولتاژ سيستم

 تحمل مي کند.

10 
حداکثر ولتاژ فرکانس 

 قدرت

اين ولتاژ بوشينگ فرکانس قدرت که  متناوب سينوسي در مقدار پيك موثر ولتاژ

 مي کند.را تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل 

اين ولتاژ را تحت وضعيت هاي بوشينگ مقدار پيك ولتاژ ضربه استاندارد که  ولتاژ تحمل ضربه 11

 آزمون مشخص تحمل مي کند.

اين ولتاژ را تحت وضعيت بوشينگ  استاندارد کهسويچينگ مقدار پيك ولتاژ  حداکثر ولتاژ سويچي 12

 هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

 ندارد -2دارد  -1منظور اينست که بوشينگ برقگير ميله دارد يا خير. دامنه:  برقگير ميله اي  13

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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  Winding: نام جدول سيم پيچ)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 ايستگاه -صنعت برق  :کالس  Winding)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

 اين موجوديت غير مكاني اطالعات مربوط به سيم پيچهاي بكار رفته در يك تانك را نمايش مي دهد.

  تانكنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Wind_ID String شناسه سيم پيچ 1

 - - Tank_ID String شناسه تانك 2

 - Tran_IsuClas String 6-1 کالس عايق 3

 - TapChan_Sy String 2-1 سيستم تپ چنجر 4

 - - DeNomi_Vol Smallinteger ولتاژ نامي طراحي 5

 کيلوولت - UtNomi_Vol Single ولتاژ نامي بهره برداري 6

 کيلوولت - PoFreq_Vol Double ولتاژ تحمل فرکانس قدرت 7

 کيلوولت - NeWi_Vol Single ولتاژ تحمل ضربه 8

 کيلوولت - Swit_Vol Single ولتاژ تحمل سويچينگ 9

 درجه سانتيگراد - AlIn_SWTem Smallinteger سيم پيچ دمايافزايش مجاز  10

 کيلوآمپر - ShCi_Curr Smallinteger جريان قابل تحمل اتصال کوتاه 11

 ثانيه - ShCiCu_Time Smallinteger زمان مجاز اتصال کوتاه 12

 - Wind_Term String 2-1 ترمومتر  13

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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  Winding: نام جدول سيم پيچ)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 که جهت شناسايي سيم پيچ تعريف مي گردد.  شناسه اي است  سيم پيچ شناسه 1

 منحصر به فرد تانكي است که سيم پيچ داخل آن واقع شده است.  شناسه تانك شناسه 2

3 
 سيم پيچ مي باشد.عايقي جامد موجود در  قابليت تحمل حرارتي موادمنظور  کالس عايق

 A 2-B 3-C 4-E 5-H 6-Y-1دامنه: 

4 
 منظور نوع تپ چنجر از نظر نحوه عملكرد آن مي باشد. سيستم تپ چنجر

 on load2- off load -1دامنه: 

5 
 ولتاژ نامي طراحي

حداکثر ولتاژي که ترمينال سيم پيچ بر اساس آن طراحي شده و مي تواند در 

 شرايط کار عادي بصورت دائم تحمل کند.

 ولتاژي که ترمينال سيم پيچ ترانس با آن بهره برداري مي گردد. ولتاژ نامي بهره برداري 6

7 
ولتاژ تحمل فرکانس 

 قدرت

اين ترمينال سيم پيچ فرکانس قدرت که  متناوب سينوسي در ولتاژمقدار موثر 

 ولتاژ را تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

8 
اين ولتاژ را تحت ترمينال سيم پيچ مقدار پيك ولتاژ ضربه استاندارد که  ولتاژ تحمل ضربه

 وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

9 
ولتاژ تحمل 

 سويچينگ

اين ولتاژ را تحت سيم پيچ  ترمينال استاندارد کهسويچينگ مقدار پيك ولتاژ 

 وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

10 
 دمايافزايش مجاز 

 سيم پيچ
 محيط.  دمايار نامي نسبت به ب سيم پيچ در مجاز دماحداکثر افزايش 

11 
جريان قابل تحمل 

 اتصال کوتاه

که متناسب با امپدانس  مجاز متقارن سه فازاتصال کوتاه  حداکثر جريان

 ترانسفورماتور محدود مي گردد. 

12 
زمان مجاز اتصال 

 کوتاه
  مقابل اتصال کوتاه سه فاز. مدت زمان مجاز جهت تحمل حراراتي سيم پيچها در

 -2دارد  -1پيچ داراي ترمومتر است يا خير. دامنه: منظور اين است که سيم ترمومتر  13

 ندارد. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

  Impedanc: نام جدول درصد امپدانس)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 ايستگاه -صنعت برق  :کالس Impedance )التین(: موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

درصدهاي مختلف  امپدانسولتاژ درصد حاصله از آزمايش اتصال کوتاه ترانس ضربدر صد. اين جدول به منظور نمايش 

 موجود در يك ترانس تعريف مي گردد.  سيم پيچيك ترانس است که دو بدو بين هر دو 

  سيم پيچنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :غیر مکانی موجودیتمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Impedanc_ID String درصد امپدانسشناسه  1

 - - Term1_ID String پيچ اولسيمشناسه  2

 - - Term2_ID String پيچ دومشناسه سيم 3

 - - Tap_Num integer شماره تپ 4

 آمپر - Tap_Curr Single جريان تپ 5

 ولتکيلو - Tap_Vol Single ولتاژ تپ 6

 درصد - Tap_Imp Single تپامپدانس درصد  7

      

 توضیحات: 

 

  Impedanc: نام جدول درصد امپدانس)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 شناسه منحصر بفرد هر رکورد جدول امپدانس درصد است.منظور  درصد امپدانسشناسه  1

2 
 پيچ اولسيمشناسه 

منظور شناسه منحصر بفرد ترمينال اولي است که امپدانس درصد بين اين 

 ترمينال و ترمينال دوم تعريف شده است.

3 
 پيچ دومشناسه سيم

ترمينال منظور شناسه منحصر بفرد ترمينال دوم است که امپدانس درصد بين اين 

 و ترمينال اول تعريف شده است.

 منظور شماره تپي است که امپدانس درصد در آن تپ تعريف شده است. شماره تپ 4

 منظور جرياني است که امپدانس درصد در آن تپ تعريف شده است. جريان تپ 5

 منظور ولتاژي است که امپدانس درصد در آن تپ تعريف شده است. ولتاژ تپ 6

 بين دو سيم پيچ است.امپدانس درصد منظور  تپامپدانس درصد  7

   

 توضیحات: 
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  Winding_Impedanc :نام جدول امپدانس درصد -سيم پيچ نام موجودیت غیرمکانی )فارسی( : 

 خط –صنعت برق  :کالس Winding_Impedanc  نام موجودیت غیرمکانی )التین( :

 تعریف موجودیت غیرمکانی

جدول ارتباط دهنده دو جدول سيم پيچ و امپدانس درصد مي باشد. ارتباط اين دو موجوديت به صورت چند به اين 

 چند است.

 سيم پيچ، امپدانس درصدنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Wind_ID String شناسه سيم پيچ 1

 - - Impedanc_ID String درصد امپدانسشناسه  2

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 

 Nomi_Cap: نام جدول ظرفيت نامي)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 ايستگاه -صنعت برق  :کالس Nominal Capacity )التین(: موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

يك ترانس با توجه به وضعيت سيستم خنك  سيم پيچ هاياين جدول به منظور نمايش ظرفيتهاي نامي مختلف 

 کنندگي آن، تعريف شده است.

  سيم پيچنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Wind_ID String سيم پيچشناسه  1

 - Cool_Stat String 5-1 وضعيت خنك کنندگي 2

 مگا ولت آمپر - Term_NumCap Double ظرفيت نامي 3

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 Nomi_Cap: نام جدول ظرفيت نامي)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 مي باشد.سيم پيچ منحصر بفرد  شناسهمنظور  سيم پيچ شناسه 1

2 
وضعيت خنك 

 کنندگي

منظور وضعيت سيستم خنك کنندگي است که ظرفيت نامي در آن سيستم تعريف 

 ONAN 2-ONAF 3-OFAN 4-OFAF 5- OFAF + WF -1 دامنه: شده است.

3 
 ظرفيت نامي

ظرفيت نامي ترمينال است که در يك سيستم خنك کنندگي خاص برآورد شده  منظور

 است.

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 Cur_Tran: نام الیه ترانس جريان)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه -صنعت برق  :کالس Current Transformer)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

متناسب با جريان  ،جريان ثانويه آن درشرايط کار عادي شبكه ترانسفورماتوري است که ترانسفورماتور جريانترانس يا 

 آن با جريان اوليه درحد صفر مي باشد. اوليه آن بوده و اختالف فاز

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 اينقطه   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - CTran_ID String جريانشناسه ترانس  1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 - Inst_Stat String 3-1 شرايط نصب 3

 - Iso_Type String 3-1 نوع از نظر عايقي 4

 - Str_Type String 2-1 نظر ساختماني نوع از 5

 ولتکيلو - DeNomi_Vol Single ولتاژ نامي طراحي 6

 ولتکيلو - UtNomi_Vol Single بهره برداري ولتاژ نامي 7

 ولتکيلو - PoFreq_Vol Single ولتاژ تحمل فرکانس قدرت 8

 کيلوولت - NeWi_Vol Single ولتاژ تحمل ضربه 9

 کيلوولت - Swit_Vol Single ولتاژ تحمل سويچينگ 10

 آمپر - NoPre_CurMax Smallinteger حداکثر جريان اوليه نامي 11

 آمپر NoSec_Curr Smallinteger 3-1 جريان ثانويه نامي 12

 آمپر  - ShCir_Curr Single جريان اتصال کوتاه  13

 ثانيه - ShCirCur_Ti Single زمان جريان اتصال کوتاه 14

 آمپر - Dyn_Curr Single جريان ديناميك 15

 - RaCha_Meth String 2-1 نحوه تغيير نسبت تبديل 16

 - Phase String 6-1 فاز 17

 توضیحات: 

 

 Cur_Tran: نام الیه ترانس جريان)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

کد ديسپاچينگ باشد. قسمت اول بيانگر اين شناسه شامل دو قسمت مي جريانشناسه ترانس 

شناسه منحصر به فرد ترانس جريان در داخل هر ايستگاه و قسمت دوم بيانگر 

ايستگاه مي باشد. به عبارت ديگر شناسه ترانس جريان بايستي در داخل کليه 

 تجهيزات داخل يك ايستگاه منحصر به فرد باشد.
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 Cur_Tran: نام الیه ترانس جريان)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

  منظور کد ديسپاچينگ ايستگاهي است که تجهيز داخل آن قرار گرفته است. ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

3 
 .در فضاي باز يا محيط سرپوشيده ترانس نصب منطور شرايط شرايط نصب

 بوشينگي CT-3داخلي  -2بيروني  -1دامنه: 

4 
 .ترانسفورماتور جريان برحسب نوع عايق اصليمنظور نوع  نوع از نظر عايقي

 SF6 -3 روغني با کاغذ آغشته به روغن -2 خشك با عايق رزيني -1دامنه:  

5 
 .ترانسفورماتور جريان برحسب نوع ساختمان نوع ازنظر ساختماني

 هسته پايين -2 هسته باال -1دامنه: 

6 
حداکثر ولتاژي که ترانس بر اساس آن طراحي شده و مي تواند در شرايط کار  ولتاژ نامي طراحي

 عادي بصورت دائم تحمل کند.

 مي گردد.ولتاژي که سيم پيچ ترانس با آن بهره برداري  ولتاژ نامي بهره برداري 7

8 
ولتاژ تحمل فرکانس 

 قدرت

اين ولتاژ را ترانس فرکانس قدرت که  متناوب سينوسي در مقدار موثر ولتاژ

 تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

9 
اين ولتاژ را تحت وضعيت هاي ترانس مقدار پيك ولتاژ ضربه استاندارد که  ولتاژ تحمل ضربه

 آزمون مشخص تحمل مي کند.

اين ولتاژ را تحت وضعيت هاي ترانس  استاندارد کهسويچينگ مقدار پيك ولتاژ  ولتاژ تحمل سويچينگ 10

 آزمون مشخص تحمل مي کند.

11 
حداکثر جريان اوليه 

 نامي
 .مقداري ازجريان اوليه که مبناي کار ترانسفورماتور جريان است

12 
 مقداري ازجريان ثانويه که مبناي کار ترانسفورماتور جريان است.  جريان ثانويه نامي

 5-3  2-2  1 -1دامنه: 

13 

مقدار موثر جريان اوليه است که يك ترانسفورماتور به مدت يك ثانيه منظور  جريان اتصال کوتاه 

ثانويه بدون تاثيرات مخرب قادر به تحمل آن ميشدن در هنگام اتصال کوتاه 

 . باشد

14 
زمان جريان اتصال 

 کوتاه
 باشد. منظور زمان جريان اتصال کوتاه ترانس جريان مي

ثانويه است که  مدتمقدار پيك جريان اوليه ترانس در اتصال کوتاه منظور  جريان ديناميك 15

ترانس بدون هيچ گونه اثر مخرب الكتريكي يا مكانيكي تحت نيروي 

  الكترومغناطيس ميتواند تحمل کند.

نحوه تغيير نسبت  16

 تبديل

 نحوه تغيير نسبت تبديل ترانس جريان مي باشد. 

 ثانويه-2اوليه  -1دامنه: 

17 
 باشد. منظور فاز ترانس جريان مي فاز

 رزرو -6سه فاز   -R 2- S 3- T 4- N 5 -1دامنه: 

 توضیحات: 
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 CT_Core: نام جدول هسته ترانس جريان)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 ايستگاه -صنعت برق  :کالس CT Core )التین(: موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

 ير مكاني به منظور مدلسازي اطالعات هسته هاي مختلف يك ترانس جريان تعريف شده است.غاين موجوديت 

  ترانس جرياننام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - CCore_ID String شناسه هسته ترانس جريان 1

 - - CTran_ID String جريانشناسه ترانس  2

 - Core_Type String 2-1 نوع هسته 3

 ولت - KneePoi_Vol Double (Ukولتاژ نقطه زانويي ) 4

 - - Accur_Clas String دقتکالس  5

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 CT_Core: نام جدول هسته ترانس جريان)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
منحصر بفردي است که جهت شناسايي هسته ترانس جريان  شناسهمنظور  هسته ترانس جريان شناسه

 تعريف شده است.

 مربوطه مي باشد. ترانس جريانمنحصر بفرد  شناسهمنظور  ترانس جريان شناسه 2

 حفاظت -2اندازه گيري  -1منظور نوع هسته ترانس جريان است. دامنه:  نوع هسته 3

 (Ukولتاژ نقطه زانويي ) 4

( که در آن افزايش Hz50 سينوسي در فرکانس قدرت )منظور حداقل ولتاژ 

هاي ثانويه مدار باز هستند، باعث ولتاژ، در حاليكه بقيه سيم پيچ 10%

 .جريان تحريك نشود %50افزايش بيش از 

5 
 کالس دقت

تحت شرايط معين و تعريف شده منظور کالس دقت هسته ترانس جريان 

 مي باشد.

   

   

 توضیحات:
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 CT_CorTa: نام جدول هسته ترانس جريان تپ)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 ايستگاه -صنعت برق  :کالس CT Core Tap )التین(: موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

 هاي هسته هاي ترانس جريان مي باشد. تپمنظور مشخصات الكتريكي 

 هسته ترانس ولتاژ جريان، ترانس جريان هستهنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Tap_ID String شناسه تپ 1

 - - CT_PCT_ID String شناسه هسته ترانس 2

 - - Conv_Ratio String نسبت تبديل 3

 - CT_Usa String 2-1 وضعيت استفاده  4

 ولت آمپر - VoltAmp Double ولت آمپر 5

 ولت آمپر - VoltAmp_Use Double ولت آمپر استفاده شده  6

 اهم - ResisWi_75 Double درجه 75مقاومت سيم پيچ در دماي  7

 - - Preci_Tol Single (alfضريب حد دقت ) 8

 آمپر يليم - Magn_Curr Single جريان مغناطيس کنندگي  9

 توضیحات: 

 

 CT_CorTa: نام جدول هسته ترانس جريان تپ)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
 شناسه تپ

براي شناسايي تپ در هسته ترانس منظور شناسه منحصر به فردي است که 

 شود.جريان استفاده مي

2 
هسته منظور شناسه منحصر به فردي است که براي شناسايي هسته ترانس  شناسه هسته ترانس

 شود.استفاده مي ترانس جريان يا هسته ترانس ولتاژ جريان

 مي باشد. ترانس جريان نامي ثانويهمقدار جريان نامي اوليه به منظور نسبت  نسبت تبديل 3

 خير -2بله  -1باشد. دامنه : منظور وضعيت استفاده از تپ هسته ترانس جريان مي وضعيت استفاده 4

5 

 ولت آمپر

ثانويه ترانس، بر حسب اهم و ضريب توان است و نشانگر ولت امپدانس درصد 

آمپر جذب شده توسط مدار ثانويه در جريان نامي ثانويه و تحت ضريب توان 

 مشخص است.

 .جريان مي باشد منظور ولت آمپر مربوط به نسبت تبديل استفاده شده هسته ترانس ولت آمپر استفاده شده 6

7 
مقاومت سيم پيچ در 

 درجه 75دماي 

هسته ترانس تپ موردنظر در در  درجه 75مقاومت سيم پيچ در دماي منظور 

 .جريان مي باشد

 نامي حد دقت جريان اوليه به جريان اوليه ترانس جريان.نسبت مقدار  (alfضريب حد دقت ) 8
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 CT_CorTa: نام جدول هسته ترانس جريان تپ)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

9 
جريان مغناطيس 

 کنندگي

هسته ترانس جريان مي تپ موردنظر در در  جريان مغناطيس کنندگيمنظور 

 .باشد

 توضیحات: 

 

 Vol_Tran: نام الیه ترانس ولتاژ)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس Voltage Transformer)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

هستند که جهت تبديل ولتاژ فشار قوي به ولتاژ با دامنه پايين )با توان مصرفي تجهيزاتي ولتاژ  يا ترانسفورماتور ترانس

 روند.گيري، حفاظت و کنترل بكار ميکم(، جهت سه هدف مهم اندازه

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 اينقطه   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - VTran_ID String  ترانس ولتاژ شناسه 1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 - Str_Type String 2-1 نوع از نظر ساختماني  3

 - Iso_Type String 3-1 نوع از نظر عايقي 4

 کيلوولت - FDeNomi_Vol Single طراحي اوليه ولتاژ نامي 5

 ولت - SDeNomi_Vol Single ولتاژ نامي طراحي ثانويه 6

 کيلوولت - FUtNomi_Vol Single ولتاژ نامي بهره برداري اوليه 7

 ولت - SUtNomi_Vol Single ولتاژ نامي بهره برداري ثانويه 8

 کيلوولت - FPoFre_Vol Single ولتاژ تحمل فرکانس قدرت اوليه 9

 ولت - SPoFre_Vol Single ولتاژ تحمل فرکانس قدرت ثانويه 10

 کيلوولت - FNeWi_Vol Single ولتاژ تحمل ضربه اوليه 11

 کيلوولت - FSwit_Vol Single ولتاژ تحمل سويچينگ اوليه 12

 ولت - SSwit_Vol Single ولتاژ تحمل سويچينگ ثانويه 13

 فارادپيكو - ToCapa_Cap Integer ظرفيت خازني کل 14

 پيكوفاراد - HVCapa_Cap Integer ظرفيت خازني فشار قوي 15

 پيكوفاراد - MVCapa_Cap Integer ظرفيت خازني فشارمتوسط 16

 - - Tran_FrBa String باند فرکانسي 17

 - - Sec_Cor_Num Smallinteger ثانويه هاي تعداد هسته 18

 - - MeCore_Num Smallinteger اندازه گيريتعداد هسته هاي  19

 - PT PTInIs_Mat String 3-1جنس عايق دروني  20
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 Vol_Tran: نام الیه ترانس ولتاژ)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس Voltage Transformer)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

پايين )با توان مصرفي  هستند که جهت تبديل ولتاژ فشار قوي به ولتاژ با دامنهتجهيزاتي ولتاژ  يا ترانسفورماتور ترانس

 روند.گيري، حفاظت و کنترل بكار ميکم(، جهت سه هدف مهم اندازه

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 اينقطه   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 توضیحات: 

 

 Vol_Tran: نام الیه ترانس ولتاژ)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

کد ديسپاچينگ باشد. قسمت اول بيانگر مياين شناسه شامل دو قسمت   کد ترانس ولتاژ

ايستگاه و قسمت دوم بيانگر شناسه منحصر به فرد ترانس ولتاژ در داخل 

هر ايستگاه مي باشد. به عبارت ديگر شناسه ترانس ولتاژ بايستي در داخل 

 کليه تجهيزات داخل يك ايستگاه منحصر به فرد باشد.

2 
ديسپاچينگ ايستگاهي است که تجهيز داخل آن قرار گرفته کد منظور  ايستگاهکد ديسپاچينگ 

  است.

3 
 مي باشد. نوع ترانسفورماتور ولتاژ از نظر ساخت ونحوه تبديل ولتاژمنظور  نوع از نظر ساختماني 

 خازني-2اندوکتيو -1دامنه: 

4 
 مي باشد. حسب نوع عايق اصلي بر ولتاژ ترانسفورماتورمنظور نوع  نوع از نظر عايقي

 -3 روغني با کاغذ آغشته به روغن -2 خشك با عايق رزيني -1دامنه: 
SF6 

5 
حداکثر ولتاژي که سيم پيچ اوليه ترانس بر اساس آن طراحي شده و مي  ولتاژ نامي طراحي اوليه

 تواند در شرايط کار عادي بصورت دائم تحمل کند.

6 
ثانويه ترانس بر اساس آن طراحي شده و مي حداکثر ولتاژي که سيم پيچ  ولتاژ نامي طراحي ثانويه

 تواند در شرايط کار عادي بصورت دائم تحمل کند.

7 
ولتاژ نامي بهره برداري 

 اوليه
 ولتاژي که سيم پيچ اوليه ترانس با آن بهره برداري مي گردد.

8 
ولتاژ نامي بهره برداري 

 ثانويه
 مي گردد.ولتاژي که سيم پيچ ثانويه ترانس با آن بهره برداري 

9 
ولتاژ تحمل فرکانس قدرت 

 اوليه

سيم پيچ اوليه فرکانس قدرت که  متناوب سينوسي در مقدار موثر ولتاژ

 اين ولتاژ را تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند. ترانس
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 Vol_Tran: نام الیه ترانس ولتاژ)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

10 
ولتاژ تحمل فرکانس قدرت 

 ثانويه

ثانويه سيم پيچ فرکانس قدرت که  متناوب سينوسي در مقدار موثر ولتاژ

 اين ولتاژ را تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند. ترانس

11 
اين ولتاژ را  سيم پيچ اوليه ترانسمقدار پيك ولتاژ ضربه استاندارد که  ولتاژ تحمل ضربه اوليه

 تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

ولتاژ تحمل سويچينگ  12

 اوليه

اين ولتاژ  سيم پيچ اوليه ترانساستاندارد که سويچينگ مقدار پيك ولتاژ 

 را تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

ولتاژ تحمل سويچينگ  13

 ثانويه

اين ولتاژ  سيم پيچ ثانويه ترانساستاندارد که سويچينگ مقدار پيك ولتاژ 

 را تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

 .ستون خازني در ترانسفورماتور ولتاژ خازني ظرفيت معادل يك ظرفيت خازني کل 14

15 
فشار متوسط  ظرفيت خازني که بين ترمينالهاي فشار قوي و ظرفيت خازني فشار قوي

 .ترانسفورماتور ولتاژ خازني متصل مي شود

16 
فشار ضعيف  ظرفيت خازني که بين ترمينالهاي فشار متوسط و ظرفيت خازني فشارمتوسط

 .خازني متصل مي شود ترانسفورماتور ولتاژ

منظور رنج فرکانسي است که ترانس ولتاژ مي تواند در آن رنج، عملكرد  باند فرکانسي 17

 مطلوبي داشته باشد.

تعداد هسته هاي موجود در ترانس ولتاژ که هر يك ولتاژهاي خروجي  ثانويه هاي تعداد هسته 18

 . اين قلم محاسباتي است.متفاوتي دارند

هسته هاي اندازه تعداد  19

 گيري

تعداد هسته هاي سيم پيچ ثانويه موجود ترانس ولتاژ که تجهيزات 

 تجهيزات مشابه را تغذيه مي نشاندهنده مثل دستگاههاي اندازه گيري و

 اين قلم محاسباتي است. کند.

 .جنس ماده عايق ترانسفورماتور PTجنس عايق دروني  20

 SF6-3رزيني -2روغني -1دامنه: 
   
   

   
   
   
   
   
   
   

 توضیحات: 
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 VT_Core: نام جدول هسته ترانس ولتاژ)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 ايستگاه -صنعت برق  :کالس  VT Core)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

 تعريف شده است. ولتاژاين موجوديت غير مكاني به منظور مدلسازي اطالعات هسته هاي مختلف يك ترانس 

  ترانس ولتاژنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - VCore_ID String شناسه هسته ترانس ولتاژ 1

 - - Tran_ID String شناسه ترانس ولتاژ 2

 - - Conv_Ratio String تبديل تنسب 3

 ولت آمپر - Nom_Burd Single بردن نامي  4

 ولت آمپر - Therm_Burd Single بردن حرارتي  5

 - - Accur_Clas String کالس دقت 6

 ولت - SeNom_Vol Single ولتاژ ثانويه نامي 7

 - - Comments String توضيحات 8

      

 توضیحات: 

 

 VT_Core: نام جدول هسته ترانس ولتاژ)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
 ولتاژمنحصر بفردي است که جهت شناسايي هسته ترانس  شناسهمنظور  هسته ترانس ولتاژ شناسه

 تعريف شده است.

 مي باشد. منحصر بفرد ترانس ولتاژ شناسهمنظور  ترانس ولتاژ شناسه 2

 مي باشد. ولتاژمنظور نسبت تبديل نامي هسته ترانس  تبديل تنسب 3

 گردد.نامي طراحي مي ظرفيتي است که در نسبت تبديل منظور بردن نامي  4

5 
 بردن حرارتي 

مقدار ظرفيتي است که در آن ترانس ولتاژ جهت تحمل فشار هاي حرارتي 

 طراحي مي گردد.

 منظور کالس دقت هسته ترانس ولتاژ مي باشد. کالس دقت 6

7 

 ولتاژ ثانويه نامي

 ثانويهترانسفورماتور ولتاژ جهت سيم پيچ هسته طراحي  مقدار ولتاژي که در

مبناي آن مي  عملكرد ترانسفورماتور بر مشخصات و شده ونظر گرفته  در

 باشد.

 منظور توضيحات بيشتر مربوط به هسته ترانس ولتاژ مي باشد. توضيحات 8

 توضیحات: 
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 PCTran: نام الیه جريان -ترانس ولتاژ)فارسی( :  عارضهنام 

 Current Voltage)التین(:  عارضهنام 

Transformer 
 ايستگاه - صنعت برق :کالس

 عارضهتعریف 

 هم شامل ترانسفور ماتور جريان و هم شامل ترانسفورماتور ولتاژ مي باشد.است که  تجهيزي جريانترانس ولتاژ 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 اينقطه   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - PCTran_ID String ولتاژ جريانشناسه ترانس  1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 - Inst_Stat String 3-1 شرايط نصب ترانس 3

 - Iso_Type String 3-1 نوع ترانس از نظر عايقي 4

 - V_Phase String 6-1 فاز ترانس  5

 - CStr_Type String 2-1 نظر ساختماني ازترانس جريان نوع  6

 کيلو ولت - DeNomi_Vol Single ولتاژ نامي طراحي ترانس جريان 7

 کيلو ولت - UtNomi_Vol Single ولتاژ نامي بهره برداري ترانس جريان  8

 کيلو ولت - PoFreq_Vol Single ولتاژ تحمل فرکانس قدرت ترانس جريان 9

 کيلو ولت - NeWi_Vol Single ولتاژ تحمل ضربه ترانس جريان 10

 کيلو ولت - Swit_Vol Single ولتاژ تحمل سويچينگ ترانس جريان 11

 آمپر - NoPre_CurMax Smallinteger ترانس جريان حداکثر جريان اوليه نامي 12

 آمپر NoSec_Curr Smallinteger 3-1 ترانس جريان جريان ثانويه نامي 13

 آمپر  - ShCir_Curr Single ترانس جريانجريان اتصال کوتاه  14

 ثانيه - ShCirCur_Ti Single ترانس جريان زمان جريان اتصال کوتاه 15

 آمپر - Dyn_Curr Single ترانس جريان جريان ديناميك 16

 - RaCha_Meth String 2-1 نحوه تغيير نسبت تبديل ترانس جريان 17

 - VStr_Type String 2-1 نوع ترانس ولتاژ از نظر ساختماني  18

 کيلوولت - FDeNomi_Vol Single ترانس ولتاژ ولتاژ نامي طراحي اوليه 19

 ولت - SDeNomi_Vol Single ترانس ولتاژ ولتاژ نامي طراحي ثانويه 20

 کيلوولت - FUtNomi_Vol Single ترانس ولتاژ ولتاژ نامي بهره برداري اوليه 21

 ولت - SUtNomi_Vol Single ترانس ولتاژ ولتاژ نامي بهره برداري ثانويه 22

 کيلوولت - FPoFre_Vol Single ترانس ولتاژ ولتاژ تحمل فرکانس قدرت اوليه 23

24 
ترانس  ولتاژ تحمل فرکانس قدرت ثانويه

 ولتاژ
SPoFre_Vol Single - ولت 

 کيلوولت - FNeWi_Vol Single ترانس ولتاژ ولتاژ تحمل ضربه اوليه 25

 کيلوولت - FSwit_Vol Single ترانس ولتاژ ولتاژ تحمل سويچينگ اوليه 26
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 PCTran: نام الیه جريان -ترانس ولتاژ)فارسی( :  عارضهنام 

 Current Voltage)التین(:  عارضهنام 

Transformer 
 ايستگاه - صنعت برق :کالس

 عارضهتعریف 

 ژ مي باشد.هم شامل ترانسفور ماتور جريان و هم شامل ترانسفورماتور ولتااست که  تجهيزي جريانترانس ولتاژ 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 اينقطه   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 ولت - SSwit_Vol Single ترانس ولتاژ ثانويهولتاژ تحمل سويچينگ  27

 پيكو فاراد - ToCapa_Cap Integer ظرفيت خازني کل ترانس ولتاژ 28

 پيكو فاراد - HVCapa_Cap Integer ظرفيت خازني فشار قوي ترانس ولتاژ 29

 پيكو فاراد - MVCapa_Cap Integer ظرفيت خازني فشارمتوسط ترانس ولتاژ 30

 - - Tran_FrBa String ترانس ولتاژ فرکانسيباند  31

 - - Sec_Cor_Num Smallinteger ثانويه ترانس ولتاژ هاي تعداد هسته 32

 - - MeCore_Num Smallinteger تعداد هسته هاي اندازه گيري ترانس ولتاژ 33

 - PTInIs_Mat String 3-1 ترانس ولتاژ PTجنس عايق دروني  34

      

      

 توضیحات: 

 

 PCTran: نام الیه جريان -ترانس ولتاژ)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

کد ديسپاچينگ باشد. قسمت اول بيانگر اين شناسه شامل دو قسمت مي جريانولتاژ شناسه ترانس 

به فرد ترانس ولتاژ جريان در  ايستگاه و قسمت دوم بيانگر شناسه منحصر

داخل هر ايستگاه مي باشد. به عبارت ديگر شناسه ترانس ولتاژ جريان بايستي 

 در داخل کليه تجهيزات داخل يك ايستگاه منحصر به فرد باشد.

  منظور کد ديسپاچينگ ايستگاهي است که تجهيز داخل آن قرار گرفته است. ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

3 
 .در فضاي باز يا محيط سرپوشيدهترانس ولتاژ جريان  نصب منطور شرايط نصب ترانسشرايط 

 بوشينگي CT-3داخلي  -2بيروني  -1دامنه: 

4 
 .برحسب نوع عايق اصليترانس ولتاژ جريان منظور نوع  نوع ترانس از نظر عايقي

 -3 روغني با کاغذ آغشته به روغن -2 خشك با عايق رزيني -1دامنه:  
SF6 

5 
 باشد. ميجريان منظور فاز ترانس ولتاژ  فاز ترانس

 S 2- R 3- T 4- RS 5- RT 6- TS -1دامنه: 
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 PCTran: نام الیه جريان -ترانس ولتاژ)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

6 
ازنظر ترانس جريان نوع 

 ساختماني

 .ترانسفورماتور جريان برحسب نوع ساختمان

 هسته پايين -2 هسته باال -1دامنه: 

7 
ولتاژ نامي طراحي ترانس 

 جريان

جريان بر اساس آن طراحي شده و مي تواند در حداکثر ولتاژي که ترانس 

 شرايط کار عادي بصورت دائم تحمل کند.

8 
ولتاژ نامي بهره برداري 

 ترانس جريان 
 ولتاژي که سيم پيچ ترانس جريان با آن بهره برداري مي گردد.

9 
ولتاژ تحمل فرکانس 

 قدرت ترانس جريان

اين ترانس جريان فرکانس قدرت که  متناوب سينوسي در مقدار موثر ولتاژ

 ولتاژ را تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

ولتاژ تحمل ضربه ترانس  10

 جريان

اين ولتاژ را تحت وضعيت ترانس جريان مقدار پيك ولتاژ ضربه استاندارد که 

 هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

11 
ولتاژ تحمل سويچينگ 

 ترانس جريان

اين ولتاژ را تحت ترانس جريان  استاندارد کهسويچينگ مقدار پيك ولتاژ 

 وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

12 
 حداکثر جريان اوليه نامي

 ترانس جريان
 .مقداري ازجريان اوليه که مبناي کار ترانسفورماتور جريان است

13 
ترانس  جريان ثانويه نامي

 جريان

 جريان ثانويه که مبناي کار ترانسفورماتور جريان است.  مقداري از

 5-3  2-2  1 -1دامنه: 

14 
ترانس جريان اتصال کوتاه 

 جريان
 باشد. منظور ميزان جريان اتصال کوتاه ترانس جريان مي

 زمان جريان اتصال کوتاه 15

 ترانس جريان
 باشد. منظور زمان جريان اتصال کوتاه ترانس جريان مي

ترانس  جريان ديناميك 16

 جريان
 باشد. منظور ميزان جريان ديناميك ترانس جريان مي

17 
نحوه تغيير نسبت تبديل 

 ترانس جريان

 نحوه تغيير نسبت تبديل ترانس جريان مي باشد. 

 ثانويه-2اوليه  -1دامنه: 

18 
نوع ترانس ولتاژ از نظر 

 ساختماني 

 مي باشد. ساخت ونحوه تبديل ولتاژنوع ترانسفورماتور ولتاژ از نظر منظور 

 خازني-2اندوکتيو -1دامنه: 

19 
 ولتاژ نامي طراحي اوليه

 ترانس ولتاژ

حداکثر ولتاژي که سيم پيچ اوليه ترانس ولتاژ بر اساس آن طراحي شده و 

 مي تواند در شرايط کار عادي بصورت دائم تحمل کند.

20 
 ولتاژ نامي طراحي ثانويه

 ترانس ولتاژ

حداکثر ولتاژي که سيم پيچ ثانويه ترانس ولتاژ بر اساس آن طراحي شده و 

 مي تواند در شرايط کار عادي بصورت دائم تحمل کند.

21 
ولتاژ نامي بهره برداري 

 ترانس ولتاژ اوليه
 ولتاژي که سيم پيچ اوليه ترانس ولتاژ با آن بهره برداري مي گردد.

22 
ولتاژ نامي بهره برداري 

 ترانس ولتاژ ثانويه
 ولتاژي که سيم پيچ ثانويه ترانس ولتاژ با آن بهره برداري مي گردد.
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 PCTran: نام الیه جريان -ترانس ولتاژ)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

23 
ولتاژ تحمل فرکانس 

 ترانس ولتاژ قدرت اوليه

سيم پيچ اوليه ترانس فرکانس قدرت که  متناوب سينوسي در مقدار موثر ولتاژ

 اين ولتاژ را تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.ولتاژ 

24 
ولتاژ تحمل فرکانس 

 ترانس ولتاژ قدرت ثانويه

سيم پيچ ثانويه فرکانس قدرت که  متناوب سينوسي در مقدار موثر ولتاژ

 اين ولتاژ را تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.ترانس ولتاژ 

25 
 ولتاژ تحمل ضربه اوليه

 ترانس ولتاژ

اين ولتاژ را سيم پيچ اوليه ترانس ولتاژ مقدار پيك ولتاژ ضربه استاندارد که 

 تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

26 
ولتاژ تحمل سويچينگ 

 ترانس ولتاژ اوليه

اين سيم پيچ اوليه ترانس ولتاژ استاندارد که سويچينگ مقدار پيك ولتاژ 

 ولتاژ را تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

27 
ولتاژ تحمل سويچينگ 

 ترانس ولتاژ ثانويه

اين سيم پيچ ثانويه ترانس ولتاژ استاندارد که سويچينگ مقدار پيك ولتاژ 

 ولتاژ را تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

28 
ظرفيت خازني کل ترانس 

 ولتاژ
 .ظرفيت معادل يك ستون خازني در ترانسفورماتور ولتاژ خازني

29 
ظرفيت خازني فشار قوي 

 ولتاژترانس 

فشار متوسط ترانسفورماتور  ظرفيت خازني که بين ترمينالهاي فشار قوي و

 .ولتاژ خازني متصل مي شود

ظرفيت خازني  30

 فشارمتوسط ترانس ولتاژ

فشار ضعيف ترانسفورماتور  ظرفيت خازني که بين ترمينالهاي فشار متوسط و

 .ولتاژ خازني متصل مي شود

31 
منظور رنج فرکانسي است که ترانس ولتاژ مي تواند در آن رنج، عملكرد  ترانس ولتاژ باند فرکانسي

 مطلوبي داشته باشد.

32 
ثانويه  هاي تعداد هسته

 ترانس ولتاژ

تعداد هسته هاي موجود در ترانس ولتاژ که هر يك ولتاژهاي خروجي 

 . اين قلم محاسباتي است.متفاوتي دارند

33 

تعداد هسته هاي اندازه 

 ولتاژگيري ترانس 

تعداد هسته هاي سيم پيچ ثانويه موجود ترانس ولتاژ که تجهيزات نشاندهنده 

اين قلم  تجهيزات مشابه را تغذيه ميكند. مثل دستگاههاي اندازه گيري و

 محاسباتي است.

34 
 PTجنس عايق دروني 

 ترانس ولتاژ
 SF6-3رزيني -2روغني -1. دامنه: جنس ماده عايق ترانسفورماتور

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 PCT_Core: نام جدول جريانولتاژ هسته ترانس )فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 ايستگاه -صنعت برق  :کالس PCT Core)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

 جريان تعريف شده است.ولتاژ اين موجوديت غير مكاني به منظور مدلسازي اطالعات هسته هاي مختلف يك ترانس 

  جريانولتاژ ترانس نام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - CCore_ID String ولتاژ جريانشناسه هسته ترانس  1

 - - PCTran_ID String جريانشناسه ترانس ولتاژ  2

 - Core_Type String 2-1 نوع هسته ترانس جريان 3

4 
( هسته Ukولتاژ نقطه زانويي )

 ترانس جريان
KneePoi_Vol Single - ولت 

 - - CT_Acc_Clas String کالس دقت هسته ترانس جريان 5

 - - Conv_Ratio String تبديل هسته ترانس ولتاژ تنسب 6

 ولت آمپر - Nom_Burd Single بردن نامي هسته ترانس ولتاژ 7

 ولت آمپر - Therm_Burd Single ترانس ولتاژبردن حرارتي هسته  8

 - - VT_Acc_Clas String کالس دقت هسته ترانس ولتاژ 9

10 
ولتاژ ثانويه نامي هسته ترانس 

 ولتاژ
SeNom_Vol Smallinteger - ولت 

 - - Comments String توضيحات 11

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 PCT_Core: نام جدول هسته ترانس ولتاژ جريان)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
شناسه هسته ترانس ولتاژ 

 جريان

منظور شناسه منحصر بفردي است که جهت شناسايي هسته ترانس ولتاژ 

 جريان تعريف شده است.

 مربوطه مي باشد. منظور شناسه منحصر بفرد ترانس ولتاژ جريان جريانشناسه ترانس ولتاژ  2

 حفاظت -2اندازه گيري  -1منظور نوع هسته ترانس جريان است. دامنه:  نوع هسته ترانس جريان 3

4 
( Ukولتاژ نقطه زانويي )

 هسته ترانس جريان
 منظور ولتاژ نقطه زانويي در هسته ترانس جريان است. 

5 
کالس دقت هسته ترانس 

 جريان
 جريان مي باشد.منظور کالس دقت هسته ترانس 

6 
تبديل هسته ترانس  تنسب

 ولتاژ
 مي باشد. ولتاژمنظور نسبت تبديل نامي هسته ترانس 

 گردد.نامي طراحي مي ظرفيتي است که در نسبت تبديل منظور بردن نامي هسته ترانس ولتاژ 7

8 
ترانس بردن حرارتي هسته 

 ولتاژ

فشار هاي حرارتي  مقدار ظرفيتي است که در آن ترانس ولتاژ جهت تحمل

 طراحي مي گردد.

9 
کالس دقت هسته ترانس 

 ولتاژ
 منظور کالس دقت هسته ترانس ولتاژ مي باشد.

ولتاژ ثانويه نامي هسته  10

 ترانس ولتاژ

 ثانويهترانسفورماتور ولتاژ جهت سيم پيچ هسته طراحي  مقدار ولتاژي که در

مبناي آن مي  ترانسفورماتور برعملكرد  مشخصات و نظر گرفته شده و در

 باشد.

 منظور توضيحات بيشتر مربوط به هسته ترانس ولتاژ مي باشد. توضيحات 11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات:
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 

 Ear_Tran: نام الیه ترانس زمين)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس  Earthing Transformer )التین(: عارضهنام 

 عارضهتعریف 

هاي فشار قوي جهت محدود نمودن جريان اتصال کوتاه يكفاز، ثابت نگه ترانس زمين ترانسي است که در ايستگاه

هاي همه مهمتر ايجاد نقطه صفر مصنوعي براي اتصال مثلث طرف ثانويه يا ثالثيه ترانس داشتن ولتاژ نقطه صفر و از

 شود.استفاده ميقدرت، 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 سطحي   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - ETran_ID String  زمين شناسه ترانس 1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 ولت آمپرکيلو - ETran_Cap Single ظرفيت ترانس 3

 کيلوولت - DeNomi_Vol Single ولتاژ نامي طراحي 4

 کيلوولت - UtNomi_Vol Single نامي بهره برداريولتاژ  5

 کيلوولت - PoFreq_Vol Single ولتاژ تحمل فرکانس قدرت 6

 کيلوولت - NeWi_Vol Single ولتاژ تحمل ضربه 7

 کيلوولت - Swit_Vol Single ولتاژ تحمل سويچينگ 8

 آمپر - NuNomi_Curr Smallinteger جريان نامي نوترال  9

 اهم/فاز - ZerSeq_Imp String امپدانس مؤلفه صفر  10

 کيلوآمپر - ShCiCu_Max Single مقدار جريان اتصال کوتاه 11

مدت زمان عبور جريان اتصال  12

 ShCiCu_Tim Single کوتاه
 ثانيه -

 - Vect_Group String 2-1 گروه برداري 13

 - Estab_Type String 4-1 استقرار نحوه 14

 - Bokh_Relay String 2-1 رله بوخهلتس  15

 - OiPr_Relay String 2-1 رله فشار روغن 16

 - OiSur_Relay String 2-1 رله سطح روغن 17

 - Oil_Termo String 2-1 ترمومتر روغن 18

 - SW_Termo String 2-1 رمومتر سيم پيچت 19

 کيلوگرم - Weight Double وزن کل 20

 کيلوگرم - Oil_Weg Single وزن روغن 21

 درجه سانتيگراد - AlIn_SWTem Smallinteger افزايش دماي مجاز سيم پيچ 22

 درجه سانتيگراد - AlIn_OilTem Smallinteger افزايش دماي مجاز روغن 23

 - - X/R Etran_XR Singleنسبت  24
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Ear_Tran: نام الیه ترانس زمين)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس  Earthing Transformer )التین(: عارضهنام 

 عارضهتعریف 

ابت نگه ثهاي فشار قوي جهت محدود نمودن جريان اتصال کوتاه يكفاز، ترانس زمين ترانسي است که در ايستگاه

هاي الثيه ترانسهمه مهمتر ايجاد نقطه صفر مصنوعي براي اتصال مثلث طرف ثانويه يا ث داشتن ولتاژ نقطه صفر و از

 شود.استفاده ميقدرت، 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 سطحي   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - MaCool_Ty String سيستم خنك کنندگي 25

 - Phase String 6-1 فاز 26

 توضیحات: 

 

 Ear_Tran: نام الیه ترانس زمين)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

کد ديسپاچينگ ايستگاه باشد. قسمت اول بيانگر اين شناسه شامل دو قسمت مي  زمين ترانس شناسه

منحصر به فرد ترانس زمين در داخل هر ايستگاه مي و قسمت دوم بيانگر شناسه 

باشد. به عبارت ديگر شناسه ترانس زمين بايستي در داخل کليه تجهيزات داخل 

 يك ايستگاه منحصر به فرد باشد.

2 
کد ديسپاچينگ 

 ايستگاه
  ديسپاچينگ ايستگاهي است که تجهيز داخل آن قرار گرفته است. کدمنظور 

 ظرفيت نامي ترانس زمين است. منظور ظرفيت ترانس 3

4 
حداکثر ولتاژي که ترانس بر اساس آن طراحي شده و مي تواند در شرايط کار  ولتاژ نامي طراحي

 عادي بصورت دائم تحمل کند.

 ولتاژي که ترانس با آن بهره برداري مي گردد. ولتاژ نامي بهره برداري 5

6 
ولتاژ تحمل فرکانس 

 قدرت

اين ولتاژ را تحت ترانس فرکانس قدرت که  متناوب سينوسي در مقدار موثر ولتاژ

 وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

7 
اين ولتاژ را تحت وضعيت هاي آزمون ترانس مقدار پيك ولتاژ ضربه استاندارد که  ولتاژ تحمل ضربه

 مشخص تحمل مي کند.

ولتاژ تحمل  8

 سويچينگ

اين ولتاژ را تحت وضعيت هاي ترانس  کهاستاندارد سويچينگ مقدار پيك ولتاژ 

 آزمون مشخص تحمل مي کند.

 منظور جريان نامي است که بصورت مستمر از نوترال ترانس عبور کند.  جريان نامي نوترال  9

 منظور امپدانس مؤلفه صفر ترانس زمين مي باشد.  امپدانس مؤلفه صفر  10
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 Ear_Tran: نام الیه ترانس زمين)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

مقدار جريان اتصال  11

 کوتاه

جريان اتصال کوتاه متقارن سه فاز که متناسب با امپدانس حداکثر ميزان 

  ترانسفورماتور محدود مي گردد .

مدت زمان عبور  12

 جريان اتصال کوتاه
  مدت زمان مجاز جهت تحمل حراراتي سيم پيچها درمقابل اتصال کوتاه سه فاز.

به يكديگر در طرف نحوه اتصال سرهاي سيم پيچ هاي سه فاز ترانسفورماتور  گروه برداري 13

  YN 2-ZN-1دامنه:   اوليه و ثانويه آن.

 مي باشد. سطح زميننحوه استقرار ترانسفورماتور روي منظور  استقرار نحوه 14

مستقر روي -3مستقر روي فونداسيون و مهار شده -2روي ريل و چرخ -1دامنه: 

 ساير موارد-4فونداسيون و مهار نشده 

 ندارد-2دارد -1دارد يا خير. دامنه:  بوخهلتسمنظور اين است که آيا ترانس رله  رله بوخهلتس  15

-2دارد -1دارد يا خير. دامنه:  فشار روغنمنظور اين است که آيا ترانس رله  رله فشار روغن 16

 ندارد

 -2دارد  -1دارد يا خير. دامنه:  سطح روغنمنظور اين است که آيا ترانس رله  رله سطح روغن 17

 ندارد

مي باشد يا خير  روغن ترانس مجهز به نشاندهنده دمايمنظور اين است که آيا  ترمومتر روغن 18

  ؟

 ندارد-2دارد -1دامنه: 

ترانس مجهز به نشاندهنده دماي سيم پيچ مي باشد يا منظور اين است که آيا  رمومتر سيم پيچت 19

 ندارد-2دارد -1دامنه:   خير؟

 مي باشد. وزن کل ترانسفورماتورمنظور  وزن کل 20

 مي باشد. وزن روغن داخل ترانسفورماتورمنظور  وزن روغن 21

افزايش دماي مجاز  22

 سيم پيچ
 محيط.  دمايار نامي نسبت به ب در ترانسسيم پيچ  مجاز دماحداکثر افزايش 

افزايش دماي مجاز  23

 روغن
 محيط.  دمايار نامي نسبت به بدرترانس  روغندماي مجاز حداکثر افزايش 

بيشتر در محاسبات  که استراکتانس نسبت مقاومت اهمي به منظور مقدار  X/Rنسبت  24

 .اتصال کوتاه کاربرد دارد

سيستم خنك  25

 کنندگي
 منظور نوع سيستم خنك کننده ترانس زمين مي باشد.

 باشد. ترانس زمين ميمنظور فاز  فاز 26

 رزرو -6سه فاز   -S 2- R 3- T 4- N 5 -1دامنه: 

   

 توضیحات:
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 

 Aux_Tran: نام الیه ترانس کمكي)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس  Auxiliary Transformer)التین(: عارضهنام 

 عارضهتعریف 

 مصارف داخلي ايستگاههاي انتقال و فوق توزيع را برعهده دارند.هايي است که تغذيه منظور ترانسفور ماتور

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 سطحي   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - ATran_ID String شناسه ترانس کمكي 1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 ولت آمپرکيلو - Nomi_Cap Single ظرفيت نامي 3

 کيلوولت - DeNomi_Vol Single ولتاژ نامي طراحي 4

 کيلوولت - UtNomi_Vol Single ولتاژ نامي بهره برداري 5

 ولت - SecNomi_Vol Single ولتاژ نامي ثانويه 6

 کيلوولت - PoFreq_Vol Single ولتاژ تحمل فرکانس قدرت 7

 کيلوولت - NeWi_Vol Single ولتاژ تحمل ضربه 8

 کيلوولت - Swit_Vol Single ولتاژ تحمل سويچينگ 9

 - - Vect_Group String گروه برداري 10

 - Estab_Type String 4-1 نحوه استقرار 11

 - Bokh_Relay String 2-1 رله بوخهلتس  12

 - Pres_Relay String 2-1 رله فشاري 13

 - Oil_Termo String 2-1 ترمومتر روغن 14

 - SW_Termo String 2-1 رمومتر سيم پيچت 15

 درجه سانتيگراد - AlIn_SWTem Smallinteger افزايش مجاز دماي سيم پيچ 16

 درجه سانتيگراد - AlIn_OilTem Smallinteger افزايش مجاز دماي روغن 17

 کيلوگرم - Weight Double وزن کل 18

 کيلوگرم - Oil_Weg Single وزن روغن 19

 درصد - Per_Imp Single امپدانس درصد 20

 کيلوآمپر - ShCiCu_Max Single مقدار جريان اتصال کوتاه 21

مدت زمان عبور جريان اتصال  22

 کوتاه
ShCiCu_Tim Single - ثانيه 

 - - MaCool_Ty String سيستم خنك کنندگي 23

 - Phase String 6-1 فاز 24

 - Neut_Con String 4-1 نحوه اتصال نوترال 25
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 Aux_Tran: نام الیه ترانس کمكي)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس  Auxiliary Transformer)التین(: عارضهنام 

 عارضهتعریف 

 دارند. مصارف داخلي ايستگاههاي انتقال و فوق توزيع را برعهدههايي است که تغذيه منظور ترانسفور ماتور

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 سطحي   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 توضیحات: 

 

 Aux_Tran: نام الیه ترانس کمكي)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

کد ديسپاچينگ باشد. قسمت اول بيانگر اين شناسه شامل دو قسمت مي ترانس کمكي شناسه

قسمت دوم بيانگر شناسه منحصر به فرد ترانس کمكي در داخل  ايستگاه و

هر ايستگاه مي باشد. به عبارت ديگر شناسه ترانس کمكي بايستي در داخل 

 کليه تجهيزات داخل يك ايستگاه منحصر به فرد باشد.

2 
کد ديسپاچينگ 

 ايستگاه
  است.منظور کد ديسپاچينگ ايستگاهي است که تجهيز داخل آن قرار گرفته 

  حالت کار عادي مي باشد.در  سيم پيچ ترانسقدرت قابل انتقال از منظور  ظرفيت نامي 3

4 
 ولتاژ نامي طراحي

ترانس بر اساس آن طراحي شده و مي تواند در هسته حداکثر ولتاژي که 

 شرايط کار عادي بصورت دائم تحمل کند.

 آن بهره برداري مي گردد.ولتاژي که هسته ترانس با  ولتاژ نامي بهره برداري 5

 منظور ولتاژ نامي ثانويه ترانس زمين مي باشد. ولتاژ نامي ثانويه 6

7 
ولتاژ تحمل فرکانس 

 قدرت

اين هسته ترانس فرکانس قدرت که  متناوب سينوسي در مقدار موثر ولتاژ

 ولتاژ را تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

8 
اين ولتاژ را تحت وضعيت هسته ترانس مقدار پيك ولتاژ ضربه استاندارد که  ولتاژ تحمل ضربه

 هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

9 
اين ولتاژ را تحت هسته ترانس  استاندارد کهسويچينگ مقدار پيك ولتاژ  ولتاژ تحمل سويچينگ

 وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

پيچ هاي سه فاز ترانسفورماتور به يكديگر در طرف نحوه اتصال سرهاي سيم  گروه برداري 10

 اوليه، ثانويه آن.

  سطح زمين مي باشد.نحوه استقرار ترانسفورماتور روي منظور  نحوه استقرار 11

مستقر -3مستقر روي فونداسيون و مهار شده -2روي ريل و چرخ -1دامنه: 

 ساير موارد-4روي فونداسيون و مهار نشده 

 مي باشد يا خير ؟ داراي رله بوخهلتسيا ترانس منظور اين است که آ رله بوخهلتس  12
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 Aux_Tran: نام الیه ترانس کمكي)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

  ندارد-2دارد -1 دامنه:

  مي باشد يا خير ؟ داراي رله فشارييا ترانس منظور اين است که آ رله فشاري 13

 ندارد-2دارد -1 دامنه:

14 
  ؟يا خيراست  روغن دماييا ترانس مجهز به نشاندهنده منظور اين است که آ ترمومتر روغن

 ندارد-2دارد -1 دامنه:

15 
سيم پيچ مي باشد  دماييا ترانس مجهز به نشاندهنده منظور اين است که آ رمومتر سيم پيچت

 ندارد-2دارد -1 دامنه: يا خير ؟

افزايش مجاز دماي  16

 سيم پيچ
 محيط.  دمايار نامي نسبت به ب در ترانسسيم پيچ  مجاز دماحداکثر افزايش 

افزايش مجاز دماي  17

 روغن
 محيط.  دمايار نامي نسبت به بدرترانس  روغندماي مجاز حداکثر افزايش 

 مي باشد.وزن کل ترانسفورماتور منظور  وزن کل 18

 مي باشد.وزن روغن داخل ترانسفورماتور منظور  وزن روغن 19

 ولتاژ درصد حاصله از آزمايش اتصال کوتاه ترانس کمكي ضربدر صد.  امپدانس درصد 20

مقدار جريان اتصال  21

 کوتاه

حداکثر ميزان جريان اتصال کوتاه متقارن سه فاز که متناسب با امپدانس 

  ترانسفورماتور محدود مي گردد .

مدت زمان عبور جريان  22

 اتصال کوتاه

پيچها درمقابل اتصال کوتاه سه  مدت زمان مجاز جهت تحمل حراراتي سيم

 فاز.

 منظور نوع سيستم خنك کنندگي ترانس کمكي است.  سيستم خنك کنندگي 23

سه فاز   -S 2- R 3- T 4- N 5 -1باشد. دامنه: منظور فاز ترانس کمكي مي فاز 24

 رزرو -6

با مقاومت  -2مستقيم  -1دامنه: منظور نحوه اتصال نوترال با ترانس است.  نحوه اتصال نوترال 25

 با قابليت قطع و وصل -4سلف  -3

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Com_Tran: نام الیه ترانس کمباين)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس Combine Transformer)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

 باشند.هستند که همزمان داراي عملكرد دو ترانس کمكي و زمين ميترانسهاي کمباين ترانسهايي 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 سطحي   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - MTran_ID String  کمباين شناسه ترانس 1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 کيلو ولت آمپر - Nomi_Cap Single ظرفيت نامي  3

 آمپر - NuNomi_Curr Single جريان نامي نوترال 4

 کيلو ولت - FDeNomi_Vol Single اوليه طراحي نامي ولتاژ 5

 ولت - SDeNomi_Vol Single ثانويه طراحي نامي ولتاژ 6

 کيلو ولت - FUtNomi_Vol Single ولتاژ نامي بهره برداري اوليه 7

 ولت - SUtNomi_Vol Single ثانويهولتاژ نامي بهره برداري  8

 کيلو ولت - FPoFre_Vol Single ولتاژ تحمل فرکانس قدرت اوليه 9

ولتاژ تحمل فرکانس قدرت  10

 ثانويه
SPoFre_Vol Single - ولت 

 کيلو ولت - FNeWi_Vol Single ولتاژ تحمل ضربه اوليه  11

 ولت - SNeWi_Vol Single ثانويهولتاژ تحمل ضربه  12

 کيلو ولت - FSwit_Vol Single ولتاژ تحمل سويچينگ اوليه  13

 ولت - SSwit_Vol Single ثانويهولتاژ تحمل سويچينگ  14

 آمپر - FNomi_Curr Single جريان نامي اوليه  15

 آمپر  SNomi_Curr Single جريان نامي ثانويه 16

 اهم/فاز - ZerSeq_Imp String امپدانس مولفه صفر  17

 کيلوآمپر - ShCiCu_Max Single مقدار جريان اتصال کوتاه 18

19 
مدت زمان عبور جريان اتصال 

 کوتاه
ShCiCu_Tim Single - ثانيه 

 - - Vect_Group String گروه برداري 20

 - Estab_Type String 4-1 استقرار نحوه 21

 - Bokh_Relay String 2-1 رله بوخهلتس  22

 - OiPr_Relay String 2-1 رله فشاري روغن 23

 - Oil_Termo String 2-1 ترمومتر روغن 24

 - SW_Termo String 2-1 رمومتر سيم پيچت 25

 کيلوگرم - Weight Double وزن کل 26
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 Com_Tran: نام الیه ترانس کمباين)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس Combine Transformer)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

 باشند.هستند که همزمان داراي عملكرد دو ترانس کمكي و زمين ميترانسهاي کمباين ترانسهايي 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 سطحي   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 کيلوگرم - Oil_Weg Single وزن روغن 27

 - Phase String 6-1 فاز 28

 - Neut_Con String 4-1 نحوه اتصال نوترال 29

 سانتيگراددرجه  - AlIn_SWTem Smallinteger افزايش مجاز دماي سيم پيچ 30

 درجه سانتيگراد - AlIn_OilTem Smallinteger افزايش مجاز دماي روغن 31

 درصد - FiTap_Imp Single امپدانس درصد در تپ اول 32

 درصد - NorTap_Imp Single امپدانس درصد در تپ نرمال 33

 درصد - LaTap_Imp Single امپدانس درصد در تپ آخر 34

 - - MaCool_Ty String سيستم خنك کنندگي 35

 توضیحات: 

 

 Com_Tran: نام الیه ترانس کمباين)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

کد ديسپاچينگ باشد. قسمت اول بيانگر اين شناسه شامل دو قسمت مي  کمباين ترانس شناسه

بيانگر شناسه منحصر به فرد ترانس کمباين در داخل ايستگاه و قسمت دوم 

هر ايستگاه مي باشد. به عبارت ديگر شناسه ترانس کمباين بايستي در داخل 

 کليه تجهيزات داخل يك ايستگاه منحصر به فرد باشد.

  ديسپاچينگ ايستگاهي است که تجهيز داخل آن قرار گرفته است. کدمنظور  ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

3 
حداکثر ظرفيت ترانسفورماتور به صورت دائم است بدون آنكه افزايش منظور  ظرفيت نامي 

 دماي ترانس از حد مجاز خود تجاوز نمايد.

 منظور جريان نامي نوترال ترانس مي باشد. جريان نامي نوترال 4

5 
طراحي شده و مي تواند حداکثر ولتاژي که سيم پيچ اوليه ترانس بر اساس آن  اوليه طراحي نامي ولتاژ

 در شرايط کار عادي بصورت دائم تحمل کند.

6 
حداکثر ولتاژي که سيم پيچ ثانويه ترانس بر اساس آن طراحي شده و مي تواند  ثانويه طراحي نامي ولتاژ

 در شرايط کار عادي بصورت دائم تحمل کند.
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 Com_Tran: نام الیه ترانس کمباين)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

7 
ولتاژ نامي بهره برداري 

 اوليه
 ترانس با آن بهره برداري مي گردد.ولتاژي که سيم پيچ اوليه 

ولتاژ نامي بهره برداري  8

 ثانويه
 ولتاژي که سيم پيچ ثانويه ترانس با آن بهره برداري مي گردد.

ولتاژ تحمل فرکانس  9

 قدرت اوليه

 سيم پيچ اوليه ترانسفرکانس قدرت که  متناوب سينوسي در مقدار موثر ولتاژ

 اين ولتاژ را تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

ولتاژ تحمل فرکانس  10

 ثانويهقدرت 

 سيم پيچ ثانويه ترانسفرکانس قدرت که  متناوب سينوسي در مقدار موثر ولتاژ

 اين ولتاژ را تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

اين ولتاژ را تحت  سيم پيچ اوليه ترانسمقدار پيك ولتاژ ضربه استاندارد که  ولتاژ تحمل ضربه اوليه  11

 وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

اين ولتاژ را تحت  سيم پيچ ثانويه ترانسمقدار پيك ولتاژ ضربه استاندارد که  ثانويهولتاژ تحمل ضربه  12

 وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

ولتاژ تحمل سويچينگ  13

 اوليه 

اين ولتاژ را  سيم پيچ اوليه ترانساستاندارد که سويچينگ مقدار پيك ولتاژ 

 تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

ولتاژ تحمل سويچينگ  14

 ثانويه

اين ولتاژ را  سيم پيچ ثانويه ترانساستاندارد که سويچينگ مقدار پيك ولتاژ 

 تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

منظور حداکثر جرياني است که در شرايط عادي مي تواند بصورت دائم از سيم  جريان نامي اوليه  15

 پيچ اوليه ترانس عبور مي کند.

پيچ منظور جرياني است که در شرايط عادي مي تواند بصورت دائم از سيم  جريان نامي ثانويه 16

 ثانويه ترانس عبور مي کند.

 منظور امپدانس توالي صفر ترانس کمباين مي باشد.  امپدانس مولفه صفر  17

مقدار جريان اتصال  18

 کوتاه

حداکثر ميزان جريان اتصال کوتاه متقارن سه فاز که متناسب با امپدانس 

  ترانسفورماتور محدود مي گردد .

19 
مدت زمان عبور جريان 

 کوتاهاتصال 

مدت زمان مجاز جهت تحمل حراراتي سيم پيچها درمقابل اتصال کوتاه سه 

  فاز.

نحوه اتصال سرهاي سيم پيچ هاي سه فاز ترانسفورماتور به يكديگر در طرف  گروه برداري 20

 اوليه و ثانويه آن. 

 سطح زمين مي باشد.نحوه استقرار ترانسفورماتور روي منظور  استقرار نحوه 21

مستقر -3مستقر روي فونداسيون و مهار شده -2روي ريل و چرخ -1 دامنه:

  ساير موارد-4روي فونداسيون و مهار نشده 

 دارد يا خير؟ بوخهلتسمنظور اين است که آيا ترانس رله  رله بوخهلتس  22

 ندارد-2دارد -1 دامنه:

 دارد يا خير؟ منظور اين است که آيا ترانس رله فشاري روغن رله فشاري روغن  23

 ندارد-2دارد -1 دامنه:
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 Com_Tran: نام الیه ترانس کمباين)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

  مي باشد يا خير؟ روغن يا ترانس مجهز به نشاندهنده دماي ترمومتر روغن 24

 ندارد-2دارد -1 دامنه:

 آيا ترانس مجهز به نشاندهنده دماي سيم پيچ مي باشد يا خير؟ رمومتر سيم پيچت 25

 ندارد-2دارد -1 دامنه:

 مي باشد.وزن کل ترانسفورماتور منظور  وزن کل 26

 مي باشد.وزن روغن داخل ترانسفورماتور منظور  وزن روغن 27

سه فاز   -S 2- R 3- T 4- N 5 -1باشد. دامنه: منظور فاز ترانس کمباين مي فاز 28

 رزرو -6

 -3مقاومت با  -2مستقيم  -1دامنه: منظور نحوه اتصال نوترال با ترانس است.  نحوه اتصال نوترال 29

 با قابليت قطع و وصل -4سلف 

افزايش مجاز دماي سيم  30

 پيچ

 محيط دمايار نامي نسبت به ب سيم پيچ در مجاز دمايحداکثر افزايش منظور 

 .باشدمي

افزايش مجاز دماي  31

 روغن
 محيط. دمايار نامي نسبت به ب درترانس روغن  مجاز دمايحداکثر افزايش 

تپ امپدانس درصد در  32

 اول

در تپ اول ضربدر  کمباين ولتاژ درصد حاصله از آزمايش اتصال کوتاه ترانس

 صد. 

امپدانس درصد در تپ  33

 نرمال

در تپ نرمال ضربدر  کمباين ولتاژ درصد حاصله از آزمايش اتصال کوتاه ترانس

 صد. 

امپدانس درصد در تپ  34

 آخر

در تپ آخر ضربدر  کمباين ولتاژ درصد حاصله از آزمايش اتصال کوتاه ترانس

 صد. 

 منظور نوع سيستم خنك کنندگي ترانس کمباين است.  سيستم خنك کنندگي 35

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 Reactor: نام الیه  راکتور)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه -صنعت برق  :کالس  Reactor)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

 يا کابلها.  راکتورهاي موجود در سيستمهاي ولتاژ باال به منظور کاهش خاصيت خازني بوجود آمده توسط خطوط و

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 سطحي   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Reac_ID String شناسه راکتور 1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 - Reac_Type String 3-1 نوع راکتور 3

  Conec_Loc String 3-1 محل اتصال 4

 - Conec_Type String 2-1 اتصال نوع  5

 مگاوار - Reac_Cap Single ظرفيت نامي  6

 کيلو ولت - DeNomi_Vol Single ولتاژ نامي طراحي 7

 کيلو ولت - UtNomi_Vol Single ولتاژ نامي بهره برداري 8

 کيلو ولت - PoFreq_Vol Single ولتاژ تحمل فرکانس قدرت 9

 کيلو ولت - NeWi_Vol Single ولتاژ تحمل ضربه 10

 کيلو ولت - Swit_Vol Single ولتاژ تحمل سويچينگ 11

 اهم - Reactance Double راکتانس 12

 اهم - Resistance Double مقاومت 13

 - Estab_Type String 4-1 نحوه استقرار 14

 - Iso_Type String 5-1 نوع عايق 15

 درجه سانتيگراد - AlIn_SWTem Smallinteger افزايش دماي سيم پيچ  16

 درجه سانتيگراد - AlIn_OilTem Smallinteger افزايش دماي روغن 17

 - NuEr_Type String 4-1 راکتورنحوه ارت نوترال  18

 - Phase String 6-1 فاز 19

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Reactor: نام الیه  راکتور)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

کد ديسپاچينگ باشد. قسمت اول بيانگر اين شناسه شامل دو قسمت مي شناسه راکتور

ايستگاه و قسمت دوم بيانگر شناسه منحصر به فرد راکتور در داخل هر ايستگاه 

مي باشد. به عبارت ديگر شناسه راکتور بايستي در داخل کليه تجهيزات داخل 

 يك ايستگاه منحصر به فرد باشد.

  است که تجهيز داخل آن قرار گرفته است. منظور کد ديسپاچينگ ايستگاهي ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 سري -3نوترال  -2موازي  -1ه: ن.  دامنمنظور نوع راکتور است نوع راکتور 3

4 
 مي باشد. به شبكهراکتور  حوه اتصالمنظور ن محل اتصال

 سيم پيچ سوم ترانس-3متصل به باس بار   -2متصل به خط  -1 دامنه:

5 
 مي باشد. به شبكهمنظور نوع اتصال راکتور  اتصال نوع 

 بدون کليد قدرت -2با کليد قدرت  -1 دامنه:

 آن مي باشد. مقدار توان راکتيو راکتور در ولتاژ ناميمنظور  ظرفيت نامي  6

7 
حداکثر ولتاژي که راکتور بر اساس آن طراحي شده و مي تواند در شرايط کار  ولتاژ نامي طراحي

 دائم تحمل کند.عادي بصورت 

 ولتاژي که راکتور با آن بهره برداري مي گردد. ولتاژ نامي بهره برداري 8

9 
ولتاژ تحمل فرکانس 

 قدرت

اين ولتاژ را راکتور فرکانس قدرت که  متناوب سينوسي در مقدار موثر ولتاژ

 تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

10 
اين ولتاژ را تحت وضعيت هاي راکتور مقدار پيك ولتاژ ضربه استاندارد که  ولتاژ تحمل ضربه

 آزمون مشخص تحمل مي کند.

11 
اين ولتاژ را تحت وضعيت هاي راکتور استاندارد که سويچينگ مقدار پيك ولتاژ  ولتاژ تحمل سويچينگ

 آزمون مشخص تحمل مي کند.

 مي باشد. راکتورمقاومت القائي سيم پيچهاي منظور  راکتانس 12

 مي باشد. مقاومت اهمي سيم پيچهاي راکتورمنظور  مقاومت 13

 سطح زمين مي باشد.نحوه استقرار راکتور روي منظور  نحوه استقرار 14

مستقر روي -3مستقر روي فونداسيون و مهار شده -2روي ريل و چرخ -1 دامنه:

 ساير موارد-4فونداسيون و مهار نشده 

  استفاده مي شود.راکتور ماده اي که به عنوان عايق در  نوع عايق 15

 ترکيبي -5هوا  -4چوبهاي پرسبورد -3کاغذ -2روغن -1 دامنه:

 منظور ميزان افزايش دماي سيم پيچ راکتور است. افزايش دماي سيم پيچ  16

 منظور ميزان افزايش دماي سيم پيچ راکتور است. افزايش دماي روغن 17

18 
 منظور ارتباط نقطه نول راکتور با زمين مي باشد.  نحوه ارت نوترال راکتور 

 ايزوله -solid  4 -3رزيستانس  -2راکتور نوترال   -1دامنه: 

 رزرو -6سه فاز   -S 2- R 3- T 4- N 5 -1باشد. دامنه: منظور فاز راکتور مي فاز 19

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Tap_Chan: نام جدول تپ چنجر )فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس  Tape Changer)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

تپ چنجرها تجهيزاتي هستند که وظيفه تنظيم ولتاژ خروجي مورد نياز ترانسفورماتورها، که ناشي از افت ولتاژ در 

 در ثانويه ترانسفورماتورها مي باشد، را برعهده دارند. خطوط انتقال و يا افت ولتاژ

 ، راکتورترانس قدرت، ترانس کمكي، ترانس کمبايننام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - TapCh_ID String شناسه تپ چنجر 1

 - - Tra_Rac_ID String شناسه ترانس يا راکتور 2

 - StTC_Type String 3-1 نوع تپ چنجر از نظر ساختار 3

 - OpTC_Type String 3-1 نوع تپ چنجر از نظر عملكرد 4

 - LiTC_Type String 3-1 نوع تپ چنجر از نظر نوع خاموش کنندگي قوس 5

 - CnTC_Type String 2-1 دهنده لينوع تپ چنجر از نظر اجزا تشك 6

 - - Tap_Num Smallinteger تعداد تپ 7

 درصد - VoltCha_Per Single درصد تغيير ولتاژ در هر تپ 8

 - Bokh_Relay String 2-1 رله بوخهلتس 9

 - Pres_Relay String 2-1 رله فشاري  10

 - - Norm_Tap Smallinteger تپ نرمال 11

 درصد - LowReg_Per Single درصد تنظيم پائين 12

 درصد - HigReg_Per Single درصد تنظيم باال 13

 - - FSeOP_Num Smallinteger تعداد عملكرد در آخرين سرويس 14

 - - FReOP_Num Smallinteger تعداد عملكرد در آخرين تعمير 15

 - - EReOP_Num String براي هر تعميريا بازه زماني تعداد عملكرد  16

 - - FReOP_Date Date تاريخ آخرين تعمير 17

 - - FSeOP_Date Date تاريخ آخرين سرويس 18

 کيلوگرم - Oil_Weg Single وزن روغن 19

 - Level_Sym String 2-1 تقارن پله هاي تپ چنجر 20

 - - Level_Num String تعداد پله هاي تپ 21

 - - Serial_Num String شماره سريال 22

 - - TC_Type String تيپ 23

 - - Manu_Fact String کارخانه سازنده 24

 - - Manu_Count String کشور سازنده 25

 - - Manu_Year Smallinteger سال ساخت 26

 - - Driv_SerNum String شماره سريال موتور درايو  27

 - - Drive_Type String تيپ موتور درايو 28
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 توضیحات: 

 

 Tap_Chan: نام جدول تپ چنجر )فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
منحصر بفردي است که جهت شناسايي تپ چنجر تعريف شده  شناسهمنظور  تپ چنجر شناسه

 است.

 تپ چنجر در آن قرار دارد. ي ترانسي است کهشناسه منظور  ترانس شناسه 2

3 
نوع تپ چنجر از نظر 

 ساختار

 .مي باشد نوع تپ چنجر برحسب نوع سيم پيچ تنظيم ولتاژمنظور 

  Linear 2-Reverse 3- Reverse with fine/course-1 دامنه:

4 
نوع تپ چنجر از نظر 

 عملكرد

 منظور نوع تپ چنجر از نظر نحوه عملكرد آن مي باشد.

 Onload 2-Offload 3-Offcircuit-1 دامنه:

5 

نوع تپ چنجر از نظر 

نوع خاموش کنندگي 

 قوس

 منظور نوع تپ چنجر از نظر نحوه خاموش کنندگي قوس مي باشد.

 sf6 -3خالء -2روغن -1 دامنه:

6 

نوع تپ چنجر از نظر 

 دهنده لياجزا تشك

 مي باشد. دهنده لياجزا تشكمنظور نوع تپ چنجر از نظر 

  (selector switch) سوئيچسلكتور -1 دامنه:

 (tap selector- divertor) ورتيدا -تپ سلكتور -2 

 منظور تعداد تپ موجود در تپ چنجر ترانس مي باشد. تعداد تپ 7

درصد تغيير ولتاژ در هر  8

 تپ
 موجود در تپ چنجر ترانس مي باشد. درصد تغيير ولتاژ در هر تپمنظور 

دارد  -1اينست که تپ چنجر ترانس رله بوخهلتس دارد يا خير. دامنه: منظور  رله بوخهلتس 9

 ندارد. -2

 -2دارد  -1منظور اينست که تپ چنجر ترانس رله فشاري دارد يا خير. دامنه:  رله فشاري  10

 ندارد.

 منظور تپي است که نسبت تبديل نامي ترانسفورماتور را داشته باشد. تپ نرمال 11

 حداکثر درصد قابل کاهش ولتاژ خروجي با تغيير تپ نسبت به ولتاژ نامي. پائيندرصد تنظيم  12

 حداکثر درصد قابل افزايش ولتاژ خروجي با تغيير تپ نسبت به ولتاژ نامي. درصد تنظيم باال 13

14 
تعداد عملكرد در آخرين 

 سرويس
 تعداد عملكرد ثبت شده تپ چنجر در آخرين سرويس آن.

15 
در آخرين  تعداد عملكرد

 تعمير
 منظورتعداد عملكرد ثبت شده تپ چنجر در آخرين تعمير آن مي باشد.

16 
يا بازه تعداد عملكرد 

 براي هر تعميرزماني 

پيشنهادي سازنده تپ چنجر براي انجام يا بازه زماني منظور تعداد عملكرد 

 تعميرات اساسي آن مي باشد.

 که تپ چنجر براي آخرين بار تعمير شده است.منظور تاريخي است  تاريخ آخرين تعمير 17

 منظور تاريخي است که تپ چنجر براي آخرين بار سرويس شده است. تاريخ آخرين سرويس 18
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Tap_Chan: نام جدول تپ چنجر )فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 منظور وزن روغن داخل تپ چنجر مي باشد. وزن روغن 19

20 

تقارن پله هاي تپ 

 چنجر 

خير که در منظور اينست که آيا پله هاي تپ چنجر در حالت متقارنهستند يا 

صورت مثبت بودن فيلدهاي جدول تپ فقط براي سه تپ اول، آخر و نرمال 

 -2دارد  -1پرگردد و در غير اينصورت براي کليه تپ ها تكميل گردد. دامنه: 

 ندارد.

 .منظور اينست که اندازه هاي پله هاي تپ چنجر برابر است يا خير تعداد پله هاي تپ 21

22 
که سازنده تپ چنجر براي شناسائي آن تعريف نموده است وکليه شماره اي  شماره سريال

 اطالعات مربوط به آن را تحت اين شماره نگهداري مي کند.

23 
منظور مدلي است که سازنده تپ چنجر جهت شناسايي مدلهاي مختلف  تيپ

 محصوالت خود، تعريف نموده است.

 توسط آن ساخته شده است. تپ چنجرباشد که اي ميمنظور نام کارخانه کارخانه سازنده 24

 در آن کشور ساخته شده است. باشد که تپ چنجرمنظور نام کشوري مي کشور سازنده 25

 در آن سال ساخته شده است. منظور سالي است که تپ چنجر سال ساخت 26

27 
شماره سريال موتور 

 درايو 
 منظور شماره سريال موتور درايو تپ چنجر ترانس است.

 منظور تيپ موتور درايو تپ چنجر ترانس است. تيپ موتور درايو 28

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Tape: نام جدول تپ)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس Tape )التین(: موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

اين موجوديت غير مكاني به منظور نمايش نسبت تبديل هايي است که مي تواند توسط يك تپ چنجر توليد گردد، 

 تعريف شده است.

 تپ چنجر ترانسنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Tap_Num String شماره تپ 1

 - - TapCh_ID String شناسه تپ چنجر 2

 کيلوولت - Firs_Vol Smallinteger ولتاژ اوليه 3

 ولت - Sec_Vol Smallinteger ولتاژ ثانويه 4
      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

  Tape: نام جدول تپ)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 منظور شماره تپ مي باشد. شماره تپ 1

 ي است که تپ در آن قرار دارد.تپ چنجر شناسهمنظور  تپ چنجر شناسه 2

 تپ مي باشد. ترانسفورماتور در منظور ولتاژ اوليه ولتاژ اوليه 3

 تپ مي باشد. ترانسفورماتور درمنظور ولتاژ ثانويه  ولتاژ ثانويه 4

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Cir_Brek: نام الیه کليد قدرت)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس Circuit Breaker)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

حمل )درمدت  نيز وصل و قطع جريان در شرايط نرمال و مكانيكي که قادر به وصل، حمل ووصل  دستگاه قطع و

 قطع جريان در شرايط غير عادي )اتصال کوتاه( مي باشد. مشخص ( و

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 اينقطه   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Switc_ID String قدرتشناسه کليد  1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 - Switc_Kind String 7-1 نوع کليد 3

 - - Switc_Type String تيپ کليد 4

 کيلوولت - DeNomi_Vol Smallinteger  طراحي ولتاژ نامي 5

 کيلوولت - UtNomi_Vol Single ولتاژ نامي بهره برداري 6

 کيلوولت - PoFreq_Vol Single ولتاژ تحمل فرکانس قدرت 7

 کيلوولت - NeWi_Vol Single ولتاژ تحمل ضربه 8

 کيلوولت - Swit_Vol Single ولتاژ تحمل سويچينگ 9

 کيلوولت - ConCir_Vol Single ولتاژ مدار کنترل 10

 کيلوولت - CharMot_Vol Single ولتاژ موتور شارژر 11

 - Fee_VolType String 2-1 ولتاژ تغذيهنوع  12

 آمپر - Nomi_Curr Smallinteger جريان نامي 13

 کيلوآمپر - OutSym_Curr Single جريان متقارن قطع 14

 کيلوآمپر - OutAsy_Curr Single جريان غير متقارن قطع 15

 کيلوآمپر - Conect_Curr Single جريان وصل 16

 آمپر - Wit_ShCiCu Single جريان تحمل کوتاه مدت 17

 ثانيه ميلي - ShCiCu_Tim Smallinteger مدت زمان جريان اتصال کوتاه 18

 ثانيه ميلي - Outag_Time Smallinteger زمان قطع 19

 ثانيه ميلي - Conec_Time Smallinteger زمان وصل 20

 - - OutCon_Seq String ترتيب و توالي قطع و وصل 21

 - - OutShi_Num Smallinteger محفظه هاي قطعتعداد  22

 - OutCon_Mec String 5-1 مكانيزم قطع و وصل 23

 - Mech_Num Smallinteger 2-1 تعداد مكانيزم 24

 ميليمتر - Creep_Dist integer فاصله خزش 25

 کيلوگرم - Weight integer وزن کل 26

 - - Gas_NorPre Single فشار نرمال گاز  27
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Cir_Brek: نام الیه کليد قدرت)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس Circuit Breaker)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

مدت حمل )در نيز وصل و قطع جريان در شرايط نرمال و مكانيكي که قادر به وصل، حمل ووصل  دستگاه قطع و

 قطع جريان در شرايط غير عادي )اتصال کوتاه( مي باشد. مشخص ( و

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 اينقطه   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Gas_MinPre Single مينيمم فشار گاز  28

 - - Oil_NorPre Single فشار نرمال روغن مكانيزم 29

 - - Oil_MinPre Single مينيمم فشار روغن مكانيزم  30

 - - Air_NorPre Single فشار نرمال هواي مكانيزم 31

 - - Air_MinPre Single مينيمم فشار هواي مكانيزم 32

 ميكروفاراد - Br_CapCap Single خازن هر پلظرفيت  33

 اهم - Br_ParRes Single مقاومت موازي هر پل 34

 - - App_Type String تيپ مكانيزم عملكرد 35
 - - Com_SerNum String شماره سريال کماند 36

 - - R MPR_SerNum Stringشماره سريال مكانيزم قدرت فاز  37

 - - S MPS_SerNum Stringشماره سريال مكانيزم قدرت فاز  38

 - - T MPT_SerNum Stringشماره سريال مكانيزم قدرت فاز  39

 - - R PhR_SerNum Stringشماره سريال فاز  40

 - - S PhS_SerNum Stringشماره سريال فاز  41

 - - T PhT_SerNum Stringشماره سريال فاز  42

 - Phase String 6-1 فاز 43

 توضیحات: 

 

 Cir_Brek: نام الیه کليد قدرت)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

کد ديسپاچينگ باشد. قسمت اول بيانگر اين شناسه شامل دو قسمت مي شناسه کليد قدرت

به فرد کليد قدرت در داخل هر ايستگاه و قسمت دوم بيانگر شناسه منحصر 

ايستگاه مي باشد. به عبارت ديگر شناسه کليد قدرت بايستي در داخل کليه 

 تجهيزات داخل يك ايستگاه منحصر به فرد باشد.

  ديسپاچينگ ايستگاهي است که تجهيز داخل آن قرار گرفته است. کدمنظور  ايستگاهکد ديسپاچينگ  2
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 Cir_Brek: نام الیه کليد قدرت)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

3 

 .باشد منظور نوع کليد قدرت از نظر خاموش کننده قوس محفظه قطع مي نوع کليد

کليد  -4کليد اسپانسيون  -3کليد کم روغن  -2کليد روغني  -1 دامنه:

 کليد خأل -SF6 7کليد  -6کليد گاز سخت  -5 ايربالست

4 
شناسه منحصر به فرد است که کارخانه سازنده جهت شناسايي تيپ کليد   تيپ کليد

 کند.قدرت مشخص مي

5 
حداکثر ولتاژي که کليد قدرت بر اساس آن طراحي شده و مي تواند در شرايط   طراحي ولتاژ نامي

 کار عادي بصورت دائم تحمل کند.

 برداري مي گردد. ولتاژي که کليد قدرت با آن بهره ولتاژ نامي بهره برداري 6

ولتاژ تحمل فرکانس  7

 قدرت

اين ولتاژ کليد قدرت فرکانس قدرت که  متناوب سينوسي در مقدار موثر ولتاژ

 را تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

اين ولتاژ را تحت وضعيت هاي کليد قدرت مقدار پيك ولتاژ ضربه استاندارد که  ولتاژ تحمل ضربه 8

 تحمل مي کند.آزمون مشخص 

اين ولتاژ را تحت وضعيت کليد قدرت استاندارد که سويچينگ مقدار پيك ولتاژ  ولتاژ تحمل سويچينگ 9

 هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

 باشد.منظور ولتاژ مدار کنترل کليد قدرت مي ولتاژ مدار کنترل 10

 باشد. منظور ولتاژ موتور شارژر کليد قدرت مي ولتاژ موتور شارژر 11

 متناوب.-2مستقيم -1منظور نوع ولتاژ تغذيه کننده کليد قدرت است. دامنه  نوع ولتاژ تغذيه 12

13 
بطور دائم تحمل کند بدون آنكه  يجرياني است که کليد بايست r.m.s مقدار جريان نامي

 .دماي قسمتهاي مختلف آن از مقادير مشخص شده باالتر رود

14 
 I Breakingمنظور . جريان قطع اتصال کوتاه اتصال متقارن درولتاژ نامي مقدار جريان متقارن قطع

Sym  ياBreaking current .مي باشد 

15 
 I breaking. منظور مقدار جريان قطع اتصال کوتاه اتصال نامتقارن درولتاژ نامي جريان غير متقارن قطع

Asym باشد.مي 

16 
است که کليد مي تواند در ولتاز مشخص و در  مورد انتظارجريان مقدار منظور  جريان وصل

 شرايط معين کاربرد و عملكرد آن را وصل کند.

17 

دروضعيت بسته ودريك مدت زمان کوتاه  کليد قدرتمقدار موثر جرياني که  جريان تحمل کوتاه مدت

. اگر اطالعات اين قلم موجود نباشد همان جريان مشخص مي تواند تحمل کند

 باشد.مي Making currentود منظور متقارن قطع درج ش

18 
مدت زمان جريان اتصال 

 کوتاه

دروضعيت بسته بتواند جرياني معادل جريان نامي  کليد قدرتمدت زماني که 

 اتصال کوتاه از خود عبور دهد.

19 
بر اساس لحظه اعمال فرمان قطع تا لحظه بازشدن کناکتها فاصله زماني  زمان قطع

 مشخصات سازنده.

20 
بر  لحظه اعمال فرمان وصل تا لحظه بسته شدن کامل کناکتها فاصله زماني زمان وصل

 اساس مشخصات سازنده.
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Cir_Brek: نام الیه کليد قدرت)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 .وصل مشخص با زمان مقرر بين آنها ترتيب عمليات قطع و ترتيب و توالي قطع و وصل 21

 تعداد محفظه هائي که عمل قطع جريان درآنها انجام ميگيرد. تعداد محفظه هاي قطع 22

23 
 مي باشد. وصل از نظر عامل قطع وکليد قدرت نوع مكانيزم منظور  مكانيزم قطع و وصل

 ترکيبي-5سولونوييد  -4فنري  -3هيدروليك  -2 پنوماتيك -1دامنه: 

24 
منظور اين است که آيا کليد قدرت براي هر سه فاز يك مكانيزم دارد يا هر فاز  تعداد مكانيزم

 3-2  1-1دامنه:    يك مكانيزم مستقل دارد.

 .طول سطح خارجي مقره عايقي کليد فاصله خزش 25

 منظور وزن کل کليد قدرت مي باشد. وزن کل 26

 درجه است. 20منظور فشار نرمال گاز کليد قدرت در دماي  فشار نرمال گاز  27

 .باشداز نوع گازي ميمنظور حداقل فشار گاز در کليد قدرت  حداقل فشار گاز  28

 درجه است. 20منظور فشار نرمال روغن مكانيزم در کليد قدرت در دماي  فشار نرمال روغن مكانيزم 29

 .باشداز نوع هيدروليكي ميمنظور حداقل فشار روغن مكانيزم در کليد قدرت  حداقل فشار روغن مكانيزم  30

 درجه است. 20در دماي  منظور فشار نرمال هواي مكانيزم در کليد قدرت فشار نرمال هواي مكانيزم 31

 باشد.از نوع بادي ميمنظور حداقل فشار هواي مكانيزم در کليد قدرت  حداقل فشار هواي مكانيزم 32

 منظور ظرفيت خازن هر پل در کليد قدرت است. ظرفيت خازن هر پل 33

 منظور مقاومت موازي هر پل در کليد قدرت است. مقاومت موازي هر پل 34

شناسه اي است منحصر به فرد که کارخانه سازنده جهت شناسايي مكانيزم   مكانيزم عملكردتيپ  35

 کند.عملكرد کليد قدرت مشخص مي

 باشد. منظور شماره سريال کماند کليد قدرت مي شماره سريال کماند 36

شماره سريال مكانيزم  37

 Rقدرت فاز 
در صورتيكه کليد قدرت تك مكانيزم باشد فقط قلم توصيفي شماره سريال مكانيزم 

 شود. پر شود. هر کليد قدرت با سه فاز يك عارضه محسوب مي Rقدرت فاز 

شماره سريال مكانيزم  38

 Sقدرت فاز 
 باشد. کليد قدرت مي Sشماره سريال مكانيزم قدرت فاز منظور 

شماره سريال مكانيزم  39

 Tقدرت فاز 
 باشد. کليد قدرت مي Tشماره سريال مكانيزم قدرت فاز منظور 

باشد. در صورتيكه کليد قدرت پل کليد قدرت مي Rمنظور شماره سريال فاز  Rشماره سريال فاز  40

 پر شود. Rتك فاز باشد فقط قلم توصيفي شماره سريال فاز 

باشد. در صورتيكه کليد قدرت پل کليد قدرت مي Sمنظور شماره سريال فاز  Sشماره سريال فاز  41

 پر شود. Sتك فاز باشد فقط قلم توصيفي شماره سريال فاز 

باشد. در صورتيكه کليد قدرت پل کليد قدرت مي Tمنظور شماره سريال فاز  Tشماره سريال فاز  42

 شود. پر Tتك فاز باشد فقط قلم توصيفي شماره سريال فاز 

 رزرو -6سه فاز   -S 2- R 3- T 4- N 5 -1باشد. دامنه: منظور فاز کليد قدرت مي فاز 43

 توضیحات: 
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 Dis_Swit: نام الیه سكسيونر)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس  Disconnecting Switch)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

عبارت ديگر سكسيونر قطعات و     سيستمهايي است که تقريباً بدون جريان هستند به     سكسيونر وسيلة قطع و وصل      

 وسايلي را که فقط زيرولتاژ هستند از شبكه جدا مي سازد.

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 اينقطه   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - DisSw_ID String شناسه سكسيونر 1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 - DisSw_Kind String 8-1 نوع سكسيونر  3

 - DisSw_Clas String 3-1 کالس سكسيونر 4

 - Mech_Type String 3-1 نوع مكانيزم 5

 - Mech_Num Smallinteger 2-1 تعداد مكانيزم 6

 کيلوولت - DeNomi_Vol Smallinteger ولتاژ نامي طراحي 7

 کيلوولت - UtNomi_Vol Smallinteger ولتاژ نامي بهره برداري 8

 کيلوولت - PoFreq_Vol Single ولتاژ فرکانس قدرت 9

 کيلوولت - NeWi_Vol Single ولتاژ تحمل ضربه 10

 کيلوولت - Swit_Vol Single سويچينگولتاژ تحمل  11

 آمپر - Nomi_Curr Smallinteger جريان نامي 12

 کيلوآمپر - Wit_ShCiCu Single جريان تحمل کوتاه مدت 13

 ثانيه ShCiCu_Tim String 3-1 مدت زمان جريان اتصال کوتاه 14

 کيلوآمپر - NoPic_Curr Single جريان تحمل پيك نامي 15

 - DisSw_App String 3-1 کاربرد سكسيونر 16

 - - Mot_Type String تيپ موتور 17

 - - Mot_Ser String سريال موتور 18
 - Mot_VolType String 2-1 نوع ولتاژ تغذيه موتور سكسيونر 19

 کيلوولت - Mot_Vol Smallinteger ولتاژ تغذيه موتور سكسيونر 20

 - Phase String 6-1 فاز 21

      

      

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Dis_Swit: نام الیه سكسيونر)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

کد ديسپاچينگ ايستگاه باشد. قسمت اول بيانگر اين شناسه شامل دو قسمت مي شناسه سكسيونر

در داخل هر ايستگاه مي سكسيونر و قسمت دوم بيانگر شناسه منحصر به فرد 

بايستي در داخل کليه تجهيزات داخل سكسيونر باشد. به عبارت ديگر شناسه 

 يك ايستگاه منحصر به فرد باشد.

2 
کد ديسپاچينگ 

 ايستگاه
  آن قرار گرفته است.منظور کد ديسپاچينگ ايستگاهي است که تجهيز داخل 

3 

 آن مي باشد. نوع سكسيونر از نظر شكل ظاهريمنظور  نوع سكسيونر 

-5 عمودي )تيغه اي( -4دوراني)افقي سه پايه( -3افقي -2کشويي -1 دامنه:

 ساير-8فيوزي  -GIS  7-6قيچي 

4 
 عملكردسكسيونر يا تيغه زمين که قابليت تحمل مكانيكي تعدا د معين سيكل  کالس سكسيونر

 M0 2- M1 3- M2  -1 دامنه: را دارا مي باشد.

5 
 بصورت دستي يا موتوريکنترل سكسيونر  نوع مكانيزم بسته به اينكه عملكرد و نوع مكانيزم

 دستي موتوري -3موتوري -2دستي -1 دامنه:  انجام گيرد.

6 
مكانيزم دارد يا هر فاز يك منظور اين است که آيا سكسيونر براي هر سه فاز يك  تعداد مكانيزم

 3-2  1-1 مكانيزم مستقل دارد.  دامنه:

بر اساس آن طراحي شده و مي تواند در شرايط کار  سكسيونرحداکثر ولتاژي که  ولتاژ نامي طراحي 7

 عادي بصورت دائم تحمل کند.

 با آن بهره برداري مي گردد. سكسيونرولتاژي که  ولتاژ نامي بهره برداري 8

اين ولتاژ را  سكسيونرفرکانس قدرت که  متناوب سينوسي در مقدار موثر ولتاژ ولتاژ فرکانس قدرت 9

 تحت وضعيت هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

اين ولتاژ را تحت وضعيت هاي  سكسيونرمقدار پيك ولتاژ ضربه استاندارد که  ولتاژ تحمل ضربه 10

 آزمون مشخص تحمل مي کند.

اين ولتاژ را تحت وضعيت  سكسيونراستاندارد که سويچينگ مقدار پيك ولتاژ  سويچينگولتاژ تحمل  11

 هاي آزمون مشخص تحمل مي کند.

12 
سكسيونر بر اساس آن طراحي شده و مي تواند در شرايط که  ي استمقدار جريان جريان نامي

 کارعادي بطور دائم از خود عبور دهد.

13 
جريان تحمل کوتاه 

 مدت

يك مدت زمان کوتاه  موثر جرياني که سكسيونر دروضعيت بسته ودرمقدار 

 مشخص مي تواند تحمل کند .

14 
مدت زمان جريان 

 اتصال کوتاه

مدت زماني که سكسيونر دروضعيت بسته بتواند جرياني معادل جريان نامي 

 ثانيه 3 -3ثانيه 2 -2ثانيه   1 -1 دامنه: اتصال کوتاه از خود عبور دهد.

15 
جريان تحمل پيك 

 نامي

بزرگترين پيك مربوط به جريان نامي اتصال کوتاه که سكسيونر مي تواند 

 دروضعيت بسته از خود عبور دهد .

 فاز همراه با ارت-3ارت  -2فاز -1باشد. دامنه: منظور نوع کاربردي سكسيونر مي کاربرد سكسيونر 16

 باشد.منظور تيپ موتور سكسيونر مي تيپ موتور 17
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 Dis_Swit: نام الیه سكسيونر)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 باشد. منظور شماره سريال موتور سكسيونر مي سريال موتور 18

19 
نوع ولتاژ تغذيه موتور 

 سكسيونر 
 متناوب.-2مستقيم -1منظور نوع ولتاژ تغذيه کننده موتور سكسيونر است. دامنه 

20 
ولتاژ تغذيه موتور 

 سكسيونر
 شود. منظور ولتاژي است که براي تغذيه موتور سكسيونر استفاده مي

21 
 باشد. منظور فاز سكسيونر مي فاز

 رزرو -6سه فاز   -S 2- R 3- T 4- N 5 -1دامنه: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 HV_Fus: نام الیه فيوز فشار قوي)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس  High Voltage Fuses)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

هايي منظور  هاي     با  فيوز کار تاژ  لت  1000 از باالتر  ول که جهت    و   نظير ها ايستتتتگاه  تجهيزات از حفاظت   استتتت 

استتتفاده   بار اضتتافه يا کوتاه اتصتتال حرارتي و ديناميكي اثرات مقابل در ترانستتفورمرها و ديژنكتورها ستتكستتيونرها،

 گردد.مي

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  نمایش:مقیاس 

 اينقطه   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - HV_ID String فشارقويفيوز شناسه  1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 - HV_EstKind String 2-1 نوع فيوز  3

 آمپر - Nomi_Curr Smallinteger جريان نامي 4

 کيلوولت - Nomi_Vol Smallinteger ولتاژ نامي 5

 - Phase String 6-1 فاز 6

  توضیحات: 

 

 HV_Fus: نام الیه فيوز فشار قوي)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

کد ديسپاچينگ ايستگاه باشد. قسمت اول بيانگر اين شناسه شامل دو قسمت مي فيوز فشارقويشناسه 

در داخل هر ايستگاه  فيوز فشارقويو قسمت دوم بيانگر شناسه منحصر به فرد 

بايستي در داخل کليه تجهيزات  فيوز فشارقويمي باشد. به عبارت ديگر شناسه 

 داخل يك ايستگاه منحصر به فرد باشد.

2 
کد ديسپاچينگ 

 ايستگاه
  ديسپاچينگ ايستگاهي است که تجهيز داخل آن قرار گرفته است. کدمنظور 

 پاور -2کات اوت  -1باشد. دامنه: منظور نوع فيوز فشار قوي مي نوع فيوز  3

4 
فيوز فشارقوي بر اساس آن طراحي شده و مي تواند در که  ي استمقدار جريان جريان نامي

 شرايط کارعادي بطور دائم از خود عبور دهد.

5 
حداکثر ولتاژي که فيوز فشار قوي بر اساس آن طراحي شده و مي تواند در شرايط  ولتاژ نامي

 دائم تحمل کند.کار عادي بصورت 

 رزرو -6سه فاز  -S 2- R 3- T 4- N 5 -1باشد. دامنه: منظور فاز سكسيونر مي فاز 6

  توضیحات: 
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  Ligh_Arr: نام الیه برقگير)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس Lightning Arrester)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

هستند که جهت حفاظت ساير تجهيزات در مقابل اضافه ولتاژهاي گذرا و تخليه اضافه ولتاژهاي برقگيرها تجهيزاتي 

  روند.هاي فشار قوي، بكار ميموجي ظاهر شده در هاديهاي خطوط و ايستگاه

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 اينقطه   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - LiAr_ID String شناسه برقگير 1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 -  LiAr_Type String 2-1 نوع برقگير  3

 کيلوولت - Per_WorVol Single ولتاژ کار دائم 4

 آمپر - Disc_NoCurr Smallinteger نامي جريان تخليه 5

 کيلوآمپر - Disc_Curr Smallinteger جريان تخليه برقگير 6

 - Disc_Class String 5-1 کالس تخليه 7

 کيلوولت - DeNomi_Vol Smallinteger  طراحي ولتاژ نامي 8

 کيلوولت - UtNomi_Vol Single ولتاژ نامي بهره برداري 9

 کيلوولت - PoFreq_Vol Single فرکانس قدرتولتاژ تحمل  10

 سانتيمتر - IsCu_PlDis Smallinteger فاصله خزشي مقره عايقي 11

 - DisCou_Num String 4-1 شمارنده تخليهتعداد  12

 - Cleanable String 2-1 قابليت شستشو 13

 کيلوژول بر کيلوولت - Energ_Abso Single قابليت جذب انرژي 14

 - Iso_MatType String 2-1 نوع جنس ايزوالتور  15

 - Phase String 6-1 فاز 16

 - MicrAmperm String 2-1 ميكروآمپر 17

 - LgA_Cont String 2-1 کنتور برقگير  18

      

      

      

      

      

      

      

 بانك اطالعاتي ذخيره سازي مي گردد.الزم به توضيح است که هر فاز برقگير يك رکورد در توضیحات:  
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  Ligh_Arr: نام الیه برقگير)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

کد ديسپاچينگ ايستگاه باشد. قسمت اول بيانگر اين شناسه شامل دو قسمت مي شناسه برقگير

و قسمت دوم بيانگر شناسه منحصر به فرد برقگير در داخل هر ايستگاه مي باشد. 

بايستي در داخل کليه تجهيزات داخل يك ايستگاه  برقگيربه عبارت ديگر شناسه 

 منحصر به فرد باشد.

2 
کد ديسپاچينگ 

 ايستگاه
  قرار گرفته است.منظور کد ديسپاچينگ ايستگاهي است که تجهيز داخل آن 

 zno 2- sic -1 مي باشد.  دامنه:منظور نوع برقگير  نوع برقگير  3

4 
در فرکانس شبكه است که مي تواند طبق طراحي بصورت دائم  حداکثر ولتاژ موثر ولتاژ کار دائم

 اعمال شود. به ترمينال هاي برقگير

5 
ميكروثانيه که براي طبقه بندي  20/8مقدار پيك موج ضربه جريان صاعقه  نامي جريان تخليه

 برقگيرها مورد استفاده قرار مي گيرد.

  موج ضربه جرياني که از برقگيرعبور مي کند. جريان تخليه برقگير 6

7 
 .IECالس تخليه برقگير مطابق با استانداردک کالس تخليه

 5 -5  4 -4  3 -3  2 -2  1 -1دامنه: 

8 
که برقگير بر اساس آن طراحي شده و مي تواند در شرايط کار حداکثر ولتاژي   طراحي ولتاژ نامي

 عادي بصورت دائم تحمل کند.

 ولتاژي که برقگير با آن بهره برداري مي گردد. ولتاژ نامي بهره برداري 9

10 
ولتاژ تحمل فرکانس 

 قدرت

اين ولتاژ را تحت برقگير فرکانس قدرت که  متناوب سينوسي در مقدار موثر ولتاژ

 هاي آزمون مشخص تحمل مي کند. وضعيت

11 
فاصله خزشي مقره 

 عايقي
  فاصله سطح عايقي مقره برقگير.

12 

 1به معني ندارد، عدد  0مي باشد که عدد شمارنده تخليه برقگير  منظور تعداد شمارنده تخليهتعداد 

به معني هر دو برقگير  2/1به معني هر برقگير)هر فاز( يك شمارنده مستقل، عدد 

 به معني هر سه برقگير يك شمارنده دارد. 3/1شمارنده و عدد يك 

  3/1-4 2/1-3  1 -2  0 -1 دامنه:

 ندارد-2دارد -1دامنه :  آيا برقگير قابليت شستشو زير بار را دارد يا خير؟ قابليت شستشو 13

حين اعمال يك حداکثر مقدار مجاز انرژي برحسب کيلوژول که برقگير قادر است  قابليت جذب انرژي 14

 موج ضربه دريك دوره زماني مشخص جذب کند .

 سراميكي -2کامپوزيت  -1باشد. دامنه: منظور نوع جنس ايزوالتور برقگير مي نوع جنس ايزوالتور  15

 رزرو.  -6سه فاز   -S 2- R 3- T 4- N 5 -1باشد. دامنه: منظور فاز برقگير مي فاز 16

 ندارد -2دارد  -1ميكروآمپرمتر دارد يا خير؟ دامنه: آيا کنتور  ميكروآمپر 17

 ندارد -2دارد  -1آيا کنتور برقگير دارد يا خير؟ دامنه:  کنتور برقگير  18

  توضیحات:
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  Lin_Trap: نام الیه الين تراپ)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس Line Trap )التین(: عارضهنام 

 عارضهتعریف 

يك نوع فيلتر فرکانسي مي باشد که جهت جلوگيري از انتقال سيگنالهاي اندازه گيري، کنترل از راه دور، مخابراتي و 

 سيگنالهاي حفاظت به قسمتهاي ديگر و امكان ايجاد عملكرد صحيح مورد استفاده قرار مي گيرد. 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 اينقطه   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - LinTr_ID String شناسه الين تراپ 1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 ميلي هانري - Inductance Double اندوکتانس 3

 -  Inst_Type String 2-1 نوع استقرار  4

 آمپر - Nomi_Curr Smallinteger جريان نامي 5

 کيلوولت - Nomi_Vol Smallinteger ولتاژ نامي 6

 کيلوولت - LigArr_Vol Single ولتاژ برقگير 7

 کيلوهرتز - High_Freq Double فرکانس باال 8

 کيلوهرتز - Low_Freq Double فرکانس پايين 9

 آمپر - ShCi_Curr Single جريان قابل تحمل اتصال کوتاه  10

 ثانيه - LinTr_WTi Single زمان تحمل جريان اتصال کوتاه 11

 - Phase String 3-1 فاز 12

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  توضیحات:
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  Lin_Trap: نام الیه الين تراپ)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

کد ديسپاچينگ باشد. قسمت اول بيانگر اين شناسه شامل دو قسمت مي شناسه الين تراپ

در داخل هر  الين تراپايستگاه و قسمت دوم بيانگر شناسه منحصر به فرد 

بايستي در داخل کليه  الين تراپايستگاه مي باشد. به عبارت ديگر شناسه 

 تجهيزات داخل يك ايستگاه منحصر به فرد باشد.

  ديسپاچينگ ايستگاهي است که تجهيز داخل آن قرار گرفته است. کدمنظور  ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 مي باشد. ندوکتانس سيم پيچ الين تراپمنظور ا اندوکتانس 3

4 
 نوع استقرار الين تراپ که شامل آويزي و ثابت مي باشد.  نوع استقرار 

 ثابت-2آويزي -1 دامنه:

5 
الين تراپ بر اساس آن طراحي شده و مي تواند در که  ي استمقداري از جريان جريان نامي

 شرايط کارعادي از خود عبور دهد.

 گردد.ولتاژي است که الين تراپ در آن ولتاژ بهره برداري مي  ولتاژ نامي 6

 منظور ولتاژ نامي برقگير الين تراپ مي باشد. ولتاژ برقگير 7

 حداکثر فرکانسي است که الين تراپ مانع عبور آن مي شود. فرکانس باال 8

 حداقل فرکانسي است که الين تراپ مانع عبور آن مي شود. فرکانس پايين 9

10 
جريان قابل تحمل اتصال 

 کوتاه 

که متناسب با امپدانس  مجاز کوتاه متقارن سه فازاتصال  حداکثر جريان

 ترانسفورماتور محدود مي گردد. 

11 
زمان تحمل جريان 

 اتصال کوتاه

که متناسب با امپدانس  مجاز اتصال کوتاه متقارن سه فاز جريان زمان تحمل

 ترانسفورماتور محدود مي گردد. 

  S 2- R 3- T -1باشد. دامنه: منظور فاز الين تراپ مي فاز 12

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  توضیحات:
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 Busbar: نام الیه باسبار)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس Busbar )التین(: عارضهنام 

 عارضهتعریف 

که داراي  ترانس، سكسيونر وغيرهمنظور شينه اي است که يك سري قطعات و لوازم الكتريكي مانند کليد قدرت، 

 باشند، را بهم وصل مي نمايد.ولتاژ مساوي مي

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 خطي   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Busba_ID String باسبارشناسه ديسپاچينگ  1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 - Busba_Mat String 2-1 جنس 3

 - Busb_Figure String 3-1 شكل 4

 متر - Bus_Length Single طول باسبار 5

 ميليمتر - Busba_Thick Single ضخامت باسبار 6

 ميليمتر - Busba_ExDi Single قطر خارجي يا عرض باسبار 7

 کيلوآمپر - AlShCi_Pow Single سطح اتصال کوتاه  8

 کيلوولت - DeNomi_Vol Single ولتاژ نامي طراحي 9

 کيلوولت - UtNomi_Vol Single ولتاژ نامي بهره برداري 10

 - Phase String 6-1 فاز 11

 - Busba_Sy String 21-1 آرايش شينه بندي 12

  توضیحات:

 

 Busbar: نام الیه باسبار)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

کد ديسپاچينگ باشد. قسمت اول بيانگر اين شناسه شامل دو قسمت مي کد ديسپاچينگ باسبار

در داخل هر ايستگاه  باسبارايستگاه و قسمت دوم بيانگر شناسه منحصر به فرد 

بايستي در داخل کليه تجهيزات داخل  باسبارمي باشد. به عبارت ديگر شناسه 

 يك ايستگاه منحصر به فرد باشد.

  منظور کد ديسپاچينگ ايستگاهي است که تجهيز داخل آن قرار گرفته است. ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

3 
 شده است. منظور جنس فلزي است که باسبار از آن ساخته جنس

 آلومينيومي  -2مسي   -1دامنه: 

4 
تسمه  مي باشد که مي تواند شامل يكي از موارد شكل ظاهري باسبارمنظور  شكل

 سيمي -3اي لوله -2اي  تسمه -1باشد. دامنه:  سيميو  اي، لوله اي
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 Busbar: نام الیه باسبار)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

5 
طول باشد. در مورد باسبارهاي سيمي منظور منظور درازا يا طول باسبار مي طول باسبار

 افقي آن براي يك فاز مي باشد.

6 
مي باشد. الزم به توضيح است که براي باسبارهاي ضخامت فلز باسبار منظور  ضخامت باسبار

 سيمي اين قلم خالي مي ماند.

7 
قطر خارجي يا عرض 

 باسبار

و يا عرض باسبارهاي تسمه اي مي قطر خارجي باسبارهاي لوله اي منظور 

 باشد.

8 
جريان اتصال کوتاه قابل تحمل براي باسبار که باسبار بر اساس آن حداکثر  سطح اتصال کوتاه 

  طراحي شده است.

9 
حداکثر ولتاژي که باسبار بر اساس آن طراحي شده و مي تواند در شرايط کار  ولتاژ نامي طراحي

 عادي بصورت دائم تحمل کند.

 باسبار با آن بهره برداري مي گردد.ولتاژي که  ولتاژ نامي بهره برداري 10

 رزرو -6سه فاز   -S 2- R 3- T 4- N 5 -1باشد. دامنه: منظور فاز باسبار مي فاز 11

12 

هاي موجود در يك ايستگاه و نحوه قرارگيري فيدرهاي منظور شيوه آرايش شينه بنديآرايش شينه

 باشد. ها ميورودي و خروجي و اتصاالت، در روي اين شينه

شينه -3با کليد شده تقسيم ساده شينه  -2شينه ساده تقسيم نشده -1دامنه: 

شينه اصلي تقسيم نشده و  -U 5شينه نوع  -4ساده تقسيم شده با سكسيونر 

شينه اصلي  -7شينه اصلي تقسيم شده با کليد و شينه فرعي  -6شينه فرعي 

شينه دوبل اصلي با شينه  -9شينه دوبل  -8تقسيم شده با سكسيونر و شينه فرعي 

يك و نيم کليد  -12شينه يك و نيم کليد  -11شينه دوبل دو کليدي  -10فرعي 

شينه يك و يك سوم  -15شينه حلقوي بسته  -14ز شينه حلقوي با -13ناقص 

 Pطرح  -H 19طرح  -18شينه سه راهي   -17  6 ×9و 4 ×6شينه  -16کليد 

 ساير -21 باسبار مرکب -20

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  توضیحات:
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 ShCa_Bnk: نام الیه خازن موازيبانك )فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس  Shunt Capacitor Bank)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

سازي بار الكتريكي را خازنها تجهيزاتي هستند شامل دو الكترود که توسط عايقي از هم جدا شده و قابليت ذخيره

 شود. استفاده مي دارند. از خازنها جهت تزريق بار راکتيو به شبكه

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 سطحي   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Capa_ID String شناسه بانك خازن موازي 1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 - - Feed_ID String شناسه فيدر متصل 3

 ميكروفاراد - Nomi_Capa Double کاپاسيتانس نامي  4

 آمپر - Nomi_Curr Single جريان نامي 5

 کيلوولت - Nomi_Vol Single ولتاژ نامي 6

 وارمگا - Nomi_Cap Single ظرفيت نامي 7

 - - Cell_Num Smallinteger تعداد سلول 8

 کيلووار - Cell_Cap Single ظرفيت هر سلول  9

 - Switc_Type String 3-1 نحوه قطع و وصل 10

 -  FacDS_Ins String 2-1 ادوات سكسيونر فاکتس 11

 -  Fuse_Link String 2-1 فيوز لينك  12

 - Phase String 6-1 فاز 13

الزم به توضيح است که هر خازن موازي شامل چند بانك خازني است که هر بانك خازن به عنوان يك توضیحات: 

 عارضه در نظر گرفته مي شود.

 

 ShCa_Bnk: نام الیه خازن موازيبانك )فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

شناسه بانك خازن 

 موازي

کد ديسپاچينگ ايستگاه باشد. قسمت اول بيانگر اين شناسه شامل دو قسمت مي

در داخل هر ايستگاه  بانك خازن موازيو قسمت دوم بيانگر شناسه منحصر به فرد 

بايستي در داخل کليه  بانك خازن موازيمي باشد. به عبارت ديگر شناسه 

 تجهيزات داخل يك ايستگاه منحصر به فرد باشد.

2 
کد ديسپاچينگ 

 ايستگاه
  منظور کد ديسپاچينگ ايستگاهي است که تجهيز داخل آن قرار گرفته است.

 است که بانك خازن موازي به آن وصل شده است.منظور شناسه فيدري  شناسه فيدر متصل 3
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 ShCa_Bnk: نام الیه خازن موازيبانك )فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 تحت شرايط آزمون معين. موازي خازنبانك مقدار کاپاسيتانس بين ترمينالهاي  کاپاسيتانس نامي  4

5 
براي آن  موازي خازنبانك فرکانس نامي که  مقدار موثر جريان سينوسي دائم در جريان نامي

 طراحي شده است.

6 
ولتاژي که بانك خازن موازي بر اساس آن طراحي شده و مي تواند در حداکثر  ولتاژ نامي

 شرايط کار عادي بصورت دائم تحمل کند.

 ي مي باشد.فرکانس نام در جريان و موازي خازنبانك يو تتوان راکمنظور  ظرفيت نامي 7

 .بانك مي باشدتعداد سلول خازن نصب شده در منظور  تعداد سلول 8

 مي باشد.ظرفيت خازني هر سلول خازن منظور  ظرفيت هر سلول  9

10 
 مي باشد.منظور نحوه قطع و وصل بانك خازن موازي  نحوه قطع و وصل

 ساير موارد-3کليد قدرت -2کليد قطع بار و کليد قدرت -1دامنه: 

ادوات سكسيونر  11

 فاکتس

 خير؟ادوات سكسيونر فاکتس دارد يا منظور اين است که آيا بانك خازن موازي 

 ندارد-2دارد -1دامنه: 

 ندارد-2دارد -1دامنه: منظور اين است که آيا فيوز لينك دارد و يا خير.   فيوز لينك  12

13 
 باشد. منظور فاز بانك خازن موازي مي فاز

 رزرو -6سه فاز   -S 2- R 3- T 4- N 5 -1دامنه: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Dies_Gen: نام الیه ديزل ژنراتور)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس Diesel Generator)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

استفاده هاي فشار قوي جهت توليد انرژي در مواقع اضطراري مورد ديزلها ژنراتورهايي تجهيزاتي هستند که در ايستگاه

 قرار مي گيرند.

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 سطحي   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - DiGe_ID String شناسه ديزل ژنراتور 1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 کيلوولت آمپر - Power Single قدرت ژنراتور 3

 - - Power_Coef Double ضريب قدرت  4

 ولت - Nomi_Vol Smallinteger ولتاژ نامي  5

 آمپر - Nomi_Curr Smallinteger جريان نامي 6

 - Util_Abil String 2-1 قابليت بهره برداري 7

 - - Cyli_Num Smallinteger تعداد سيلندر 8

 - - Serial_Num String شماره سريال ژنراتور 9

 - - Equip_Type String تيپ ژنراتور 10

 - - Manu_Fact String ژنراتورکارخانه سازنده  11

 - - Manu_Count String کشور سازنده ژنراتور 12

 - - G_Manu_Year Smallinteger سال ساخت ژنراتور 13

 - - Phase_Num Smallinteger تعداد فاز 14

 - - Out_Head String سربندي خروجي 15

 توضیحات: 

 

 Dies_Gen: الیهنام  ديزل ژنراتور)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

کد ديسپاچينگ باشد. قسمت اول بيانگر اين شناسه شامل دو قسمت مي شناسه ديزل ژنراتور

در داخل هر  ديزل ژنراتورايستگاه و قسمت دوم بيانگر شناسه منحصر به فرد 

بايستي در داخل کليه  ديزل ژنراتورايستگاه مي باشد. به عبارت ديگر شناسه 

 تجهيزات داخل يك ايستگاه منحصر به فرد باشد.

2 
ديسپاچينگ ايستگاهي است که تجهيز داخل آن قرار گرفته  کدمنظور  ايستگاهکد ديسپاچينگ 

  است.
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Dies_Gen: الیهنام  ديزل ژنراتور)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 مي باشد. ديزل ژنراتورقدرت خروجي نامي منظور  قدرت ژنراتور 3

 .مي باشد نسبت توان عملي ديزل ژنراتور به توان ظاهري آنمنظور  ضريب قدرت  4

 مي باشد. ولتاژ نامي خروجي ديزل ژنراتورمنظور  ولتاژ نامي  5

 مي باشد. نامي خروجي ديزل ژنراتورمنظور جريان  جريان نامي 6

 آيا ديزل ژنراتور قابليت بهره برداري دارد يا خير؟منظور اين است که  قابليت بهره برداري 7

 ندارد-2دارد -1دامنه: 

 منظور تعداد سيلندر موجود در ديزل زنراتور مي باشد. تعداد سيلندر 8

براي شناسائي آن تعريف نموده است وکليه  تجهيزات شماره اي که سازنده شماره سريال ژنراتور 9

 اطالعات مربوط به آن را تحت اين شماره نگهداري مي کند .

براي شناسائي مدلهاي مختلف محصوالت خود  تجهيزاتکدي که سازنده  تيپ ژنراتور 10

 تعريف نموده است.

 منظور کارخانه سازنده ژنراتور است. کارخانه سازنده ژنراتور 11

 منظور کشور سازنده ژنراتور است. سازنده ژنراتورکشور  12

 منظور سال ساخت ژنراتور است. ژنراتور سال ساخت 13

 منظور تعدا فاز ديزل ژنراتور است. تعداد فاز 14

 منظور سربندي خروجي ديزل ژنراتور است.  سربندي خروجي 15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Syn_Comp: نام الیه کمپانساتور سنكرون)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس  Synchronous Compensator)التین(: عارضهنام 

 عارضهتعریف 

موتورهاي سنكروني هستند که مي توانند در ضمن اينكه بار مكانيكي از آنها گرفته مي شود  کمپانساتور سنكرون

  .به شبكه پس بدهند راکتيوقسمتي از انرژي الكتريكي خود را بصورت توان 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 سطحي   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - SyCo_ID String شناسه کمپانساتور سنكرون 1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 کيلوولت آمپر - CapNum_Pow Single نامي خازنقدرت  3

 کيلوولت آمپر - SelNum_Pow Single قدرت نامي سلف 4

 کيلوولت - Nomi_Vol Smallinteger ولتاژ نامي 5

      

      

 توضیحات: 

 

 Syn_Comp: نام الیه کمپانساتور سنكرون)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

شناسه کمپانساتور 

 سنكرون

کد ديسپاچينگ باشد. قسمت اول بيانگر اين شناسه شامل دو قسمت مي

در  کمپانساتور سنكرونايستگاه و قسمت دوم بيانگر شناسه منحصر به فرد 

بايستي  کمپانساتور سنكرونداخل هر ايستگاه مي باشد. به عبارت ديگر شناسه 

 در داخل کليه تجهيزات داخل يك ايستگاه منحصر به فرد باشد.

  ديسپاچينگ ايستگاهي است که تجهيز داخل آن قرار گرفته است. کدمنظور  ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

3 

منظور سطح تحمل عايق بندي کمپانساتور سنكرون مي باشد که با حداکثر  قدرت نامي خازن

سنكرون مي تواند براي يك لحظه کوتاه، تحمل کند،  ولتاژي که کمپانساتور

 مطابقت داشته باشد.

 منظور ولتاژ پايانه هاي ورودي موتور سنكرون در حالت بار کامل مي باشد. قدرت نامي سلف 4

 منظور ولتاژ نامي کمپانساتور سنكرون مي باشد. ولتاژ نامي 5

   

   

 توضیحات: 

 



 320                                                     )ویرایش چهارم(                                                       صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیعاستاندارد پایگاه داده مکانی 

 

 

 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Cell_Distr: نام الیه توزيعسلول )فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس  Distribution Cell)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

 منظور محفظه هايي هستند که کليد هاي قدرت جهت قطع برق فيدر توزيع به باسبار در آن قرار دارند.

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 سطحي   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - CellDis_ID String سلول توزيعشناسه  1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 کيلوولت - CellDis_Volt Smallinteger سطح ولتاژ 3

 - Phase String 6-1 فاز 4

 - CellDis_Type String 12-1 نوع سلول توزيع 5

 - - Key_Manu String مورد استفاده در سلول ديسازنده کل 6

 - - Key_Type String فاده در سلولتمورد اس ديکل پيت 7

 توضیحات: 

 

 Cell_Distr: نام الیه سلول توزيع)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

کد باشد. قسمت اول بيانگر اين شناسه شامل دو قسمت مي سلول توزيعشناسه 

سلول ديسپاچينگ ايستگاه و قسمت دوم بيانگر شناسه منحصر به فرد 

سلول در داخل هر ايستگاه مي باشد. به عبارت ديگر شناسه  توزيع

بايستي در داخل کليه تجهيزات داخل يك ايستگاه منحصر به  توزيع

 فرد باشد.

  منظور کد ديسپاچينگ ايستگاهي است که تجهيز داخل آن قرار گرفته است. ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 منظور سطح ولتاژ سلول توزيع است.  سطح ولتاژ 3

4 
 باشد. مي سلول توزيعمنظور فاز  فاز

 رزرو -6سه فاز   -S 2- R 3- T 4- N 5 -1دامنه: 

فيدر ورودي  -2فيدر خروجي  -1باشد. دامنه منظور نوع سلول توزيع مي نوع سلول توزيع 5

 -8رزرو  -7باسكوپلر  -6باسسكشن  -5اندازه گيري  -DG 4متصل به  -3

 ترانس مصرف داخلي 12باسداکت  -11رآکتور،  -10باسرايزر  -9خازن 

 مي باشد. مورد استفاده در سلول ديسازنده کلمنظور  مورد استفاده در سلول ديسازنده کل 6

 مي باشد. فاده در سلولتمورد اس ديکل پيتمنظور  فاده در سلولتمورد اس ديکل پيت 7

 توضیحات: 
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 Dis_Feed: نام جدول فيدر توزيع)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 ايستگاه -صنعت برق  :کالس Distribution Feeder )التین(: موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

 شود. کيلو ولت از ايستگاه خارج مي 33و  20، 11فيدرهاي توزيع تجهيزاتي هستند که در آنها جرياني با ولتاژ 

 سلول توزيعنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :غیر مکانی موجودیتمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - DFeed_ID String فيدر توزيعشناسه  1

 - - FeeCe_ID String شناسه سلول توزيع 2

 - - Feed_Name String نام فيدر توزيع 3

 - - LoCen_Name String نام مرکز مصرف مربوطه 4

 مگاوات - Feed_Load Double بار فيدر  5
      

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

 Dis_Feed: جدولنام  فيدر توزيع )فارسی( : موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
 ترکيبي از حروف واعداد با رابطه مشخص که مرکز ديسپاچينگ براي شناسائي فيدر توزيع شناسه

 در ايستگاه تعريف نموده است. توزيعفيدر  هر

 منظور شناسه سلول توزيعي است که فيدر توزيع به آن تعلق دارد.  شناسه سلول توزيع 2

 منظور نام فيدر توزيع مي باشد.  نام فيدر توزيع 3

 منظور نام مرکز مصرفي است که فيدر در آن مرکز واقع شده است.  نام مرکز مصرف مربوطه 4

 منظور بار فيدر توزيع مي باشد.  بار فيدر  5

   

   

   

   

 توضیحات: 



 322                                                     )ویرایش چهارم(                                                       صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیعاستاندارد پایگاه داده مکانی 

 

 

 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Dis_Feed: جدولنام  فيدر توزيع )فارسی( : موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

  Gantry: نام الیه گنتري خط)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس Gantry)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

 گردد.به تجهيزات ايستگاه متصل مينصب و از طريق آن خط انتقال نيرو  ي است که در داخل ايستگاهامنظور سازه 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 سطحي   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Gant_Code String کد ديسپاچينگ گنتري 1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 - - Subs_Name String ايستگاه مربوطهنام  3

 - - Mechan_Str Single استقامت مكانيكي 4

 متر - Width Single هر دهنه عرض 5

 متر - Height Single ارتفاع 6

 - - Span_Num Smallinteger تعداد دهنه 7

 - Fib_Con String 2-1 وضعيت فيبر نوري 8

 توضیحات: 

 

  Gantry: نام الیه گنتري خط)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

کد ديسپاچينگ باشد. قسمت اول بيانگر اين شناسه شامل دو قسمت مي کد ديسپاچينگ گنتري

در داخل هر ايستگاه  گنتريايستگاه و قسمت دوم بيانگر شناسه منحصر به فرد 

بايستي در  گنتري( مي باشد. به عبارت ديگر شناسه متصل به آنشماره فيدر )

 داخل کليه تجهيزات داخل يك ايستگاه منحصر به فرد باشد. 

  منظور کد ديسپاچينگ ايستگاهي است که تجهيز داخل آن قرار گرفته است. ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 قرار گرفته است. منظور نام ايستگاهي که گنتري در آن نام ايستگاه مربوطه 3

 باشد.منظور استقامت مكانيكي گنتري مي استقامت مكانيكي 4

فاصله داخلي هر باشد. در واقع منظور فاصله بين مراکز دو ستون از گنتري مي دهنه عرض هر 5

 دهنه منظور است.

 منظور ارتفاع يك ستون گنتري از سطح زمين مي باشد. ارتفاع 6

 تعداد دهنه هاي گنتري است که برابر است با تعداد ستونها منهاي يك.منظور  تعداد دهنه 7
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  Gantry: نام الیه گنتري خط)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 ي در گنتري مي باشد.نور بريفوجود يا عدم وجود  تيوضعمنظور  ينور بريف تيوضع 8

 ندارد -2دارد     -1دامنه : 

 توضیحات: 

 

 Cond_BeEq: نام الیه هادي بين تجهيزات ايستگاه)فارسی( :  عارضهنام 

 ايستگاه –صنعت برق  :کالس Conductive Between Equipment)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

 باشد. يم ستگاهيا زاتيتجه نيب يكي، نشان دهنده ارتباطات الكتريخط تيموجود نيا

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 خطي   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Cond_ID String شناسه هادي 1

 - - SubSt_Code String ايستگاهکد ديسپاچينگ  2

 - - Cond_Kind String نوع هادي 3

 آمپر - Cond_Cap Double ظرفيت هادي 4

 - - Comments String توضيحات 5

 توضیحات: 

 

 Cond_BeEq: نام الیه هادي بين تجهيزات ايستگاه)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

کد ديسپاچينگ باشد. قسمت اول بيانگر اين شناسه شامل دو قسمت مي شناسه هادي

در هادي بين تجهيزات ايستگاه و قسمت دوم بيانگر شناسه منحصر به فرد 

هادي بين تجهيزات داخل هر ايستگاه مي باشد. به عبارت ديگر شناسه 

 بايستي در داخل کليه تجهيزات داخل يك ايستگاه منحصر به فرد باشد.

2 
منظور کد ديسپاچينگ ايستگاهي است که هادي بين تجهيزات در داخل  ايستگاهکد ديسپاچينگ 

  آن قرار گرفته است.

 است.  هادي بين تجهيزات ايستگاهنوع منظور  هادينوع  3

 است.  هادي بين تجهيزات ايستگاهظرفيت منظور  ظرفيت هادي 4

 باشد.مي هادي بين تجهيزات ايستگاهمنظور توضيحات تكميلي در مورد  توضيحات 5

 توضیحات:
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 Feeder_Bay: نام جدول بي-فيدر)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 Feeder)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

Bay  
 ايستگاه –صنعت برق  :کالس

 عارضهتعریف 

شخص )خط، ترانس، راکتور،         سبار و تجهيزات م ست که بين يك گره يا با سته ا مجموعه اي از تجهيزات به هم پيو

. شود  يباسبار محسوب م   ايباشد جزء خط   ديراکتور فاقد کل ياگر بخازن، باسبار( ارتباط الكتريكي برقرار مي کند.  

بي که کاتاف ناميده مي شود به مجموعه تجهيزات مربوط به کليد وسط، سكسيونرها و     -در اين تعريف نوعي از فيدر

 کليدي اطالق مي شود.  5/1ترانسفورماتورهاي جريان طرفين در شينه بندي 

 تكميلي تجهيزاتاطالعات نام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - FeBay_ID String بي-فيدر شناسه 1

 - FeBay_Type String 7-1 بي-نوع فيدر 2

 ولت کيل FeBay_Vol Smallinteger 8-1 بي-فيدرولتاژ  3

 - - Comments String توضيحات 4

      

 توضیحات: 

 

 Feeder-Bay: نام جدول بي-فيدر)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 

بي توسط اين -تعريف مي گردد و فيدر بي-فيدرمنظور شناسه اي است که براي  بي-فيدر شناسه

کد قابل شناسايي مي باشد. اين شناسه شامل دو قسمت مي باشد. قسمت اول 

کد ديسپاچينگ ايستگاه انتقال و فوق توزيع مي باشد و قسمت دوم بيانگر بيانگر 

 بي در داخل هر ايستگاه مي باشد.-شماره منحصر به فرد هر فيدر

3 
 باشد. بي مي-فيدرمنظور نوع  بي-نوع فيدر

 باسسكشن-7باسكوپلر -6کاتاف -5خازن -4راکتور  -3ترانس  -2خط  -1دامنه: 

4 

 بي مي باشد. -منظور ولتاژ فيدر بي-فيدرولتاژ 

کيلوولت  66 -4کيلوولت  132 -3کيلوولت  230 -2کيلوولت  400 -1دامنه: 

 کيلوولت.  11 -8کيلوولت  20 -7کيلوولت  33 -6کيلوولت  63 -5

 باشد. بي مي-منظور هر گونه توضيحات تكميلي در مورد فيدر توضيحات 

   

   

 توضیحات: 
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 FeBa_LoadInf: نام جدول بي– اطالعات بار فيدر)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 ايستگاه -صنعت برق  :کالس  Feeder Bay_Load Information)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

 بي در يك سال آماري مي باشد.-منظور بار يك فيدر

 بي-فيدرنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

ردی

 ف

دامن نوع نام فیلد عنوان

 ه

 واحد

 - - FeBaLI_ID String بي-بار فيدر شناسه 1

 - - FeBay_ID String بي-فيدر شناسه 2

 - - SyInf_Date Date همزمانپيك بار تاريخ اطالعات  3

 - - SyInf_Hour Single همزمانپيك بار ساعت اطالعات  4

 - - ASInf_Date Date غير همزمان پيك بار تاريخ اطالعات 5

 - - USyInf_Hour Single غير همزمانپيك بار ساعت اطالعات  6

 مگاوات - SANN_Load Single بار اکتيو همزمان با شبكه سراسري  7

 مگاوات - AOC  SAAOC_Load Singleبار اکتيو همزمان با شبكه منطقه اي  8

 مگاوات - RDC  SARDC_Load Singleبار اکتيو همزمان با شبكه منطقه اي  9

 مگاوار - SRNN_Load Single اکتيو همزمان با شبكه سراسري ربار  10

 مگاوار - AOC  SRAOC_Load Singleبار راکتيو همزمان با شبكه منطقه اي  11

 مگاوار - RDC  SRRDC_Load Singleبار راکتيو همزمان با شبكه منطقه اي  12

13 
حداکثر توان ظاهري همزمان با شبكه 

 سراسري 
NN_PoMax Single - مگاولت آمپر 

14 
شبكه حداکثر توان ظاهري همزمان با 

  AOCاي منطقه
AOC_PoMax Single - مگاولت آمپر 

حداکثر توان ظاهري همزمان با شبكه  15

  RDCاي منطقه
RDC_PoMax Single - مگاولت آمپر 

 مگاوات - CAcLoad_Max Single حداکثر بار اکتيو همزمان 16

 مگاوار - ASR_Load_Max Single حداکثر بار راکتيو غير همزمان 17

 مگاولت آمپر - AS_PoMax Single حداکثر توان ظاهري غير همزمان 18

 مگاولت آمپر - AS_Pow_Min Single حداقل توان ظاهري غير همزمان 19

 مگاوات - Con_Load_Min Single حداقل بار اکتيو همزمان 20

 مگاوار - ASR_Load_Min Single حداقل بار راکتيو غير همزمان 21

برداري همزمان با شبكه ضريب بهره  22

 سراسري
SUtNN_Rat Single - درصد 

 درصد - ASUtil_Rat Single ضريب بهره برداري غير همزمان  23

 توضیحات: 



 326                                                     )ویرایش چهارم(                                                       صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیعاستاندارد پایگاه داده مکانی 

 

 

 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 

 FeBaLo_Inf: نام جدول بي-اطالعات بار فيدر)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
تعريف مي گردد و بي – منظور شناسه اي است که براي هر رکورد بار فيدر بي -بار فيدر شناسه

 بي با اين کد قابل شناسايي مي باشد.–اطالعات بار فيدر 

2 
بي با  –تعريف مي گردد و فيدر بي  – منظور شناسه اي است که براي فيدر بي-فيدر شناسه

 اين کد قابل شناسايي مي باشد.

3 
پيك بار تاريخ اطالعات 

 همزمان
 اطالعات همزمان فيدر ثبت شده است.پيك بار منظور تاريخي است که 

4 
پيك بار ساعت اطالعات 

 همزمان
 اطالعات همزمان فيدر ثبت شده است.پيك بار منظور ساعتي است که 

5 
غير پيك بار تاريخ اطالعات 

 همزمان
 اطالعات غير همزمان فيدر ثبت شده است.پيك بار منظور تاريخي است که 

6 
پيك بار ساعت اطالعات 

 غير همزمان
 منظور ساعتي است که اطالعات غير همزمان فيدر ثبت شده است.

بار اکتيو همزمان با شبكه  7

 سراسري 

منظور بار اکتيو فيدر در زمان اعالم شده براي حداکثر بار اکتيو همزمان با 

شبكه سراسري. اگر توان از فيدر خارج شود عالمت بار مثبت و اگر توان وارد 

 فيدر گردد عدد بار منفي است. 

بار اکتيو همزمان با شبكه  8

  AOCمنطقه اي 

منظور بار اکتيو فيدر در زمان اعالم شده براي حداکثر بار اکتيو همزمان با 

. اگر توان از فيدر خارج شود عالمت بار مثبت و اگر AOCشبكه منطقه اي 

 توان وارد فيدر گردد عدد بار منفي است. 

9 

بار اکتيو همزمان با شبكه 

  RDCمنطقه اي 

براي حداکثر بار اکتيو همزمان با  منظور بار اکتيو فيدر در زمان اعالم شده

. اگر توان از فيدر خارج شود عالمت بار مثبت و اگر ROCشبكه منطقه اي 

 توان وارد فيدر گردد عدد بار منفي است. 

اکتيو همزمان با شبكه ربار  10

 سراسري 

فيدر در زمان اعالم شده براي حداکثر بار راکتيو همزمان با راکتيو منظور بار 

شبكه سراسري. اگر توان از فيدر خارج شود عالمت بار مثبت و اگر توان وارد 

 فيدر گردد عدد بار منفي است. 

بار راکتيو همزمان با شبكه  11

  AOCمنطقه اي 

فيدر در زمان اعالم شده براي حداکثر بار راکتيو همزمان با راکتيو منظور بار 

. اگر توان از فيدر خارج شود عالمت بار مثبت و اگر AOCمنطقه اي شبكه 

 توان وارد فيدر گردد عدد بار منفي است. 

12 

بار راکتيو همزمان با شبكه 

  RDCمنطقه اي 

بار راکتيو همزمان با  فيدر در زمان اعالم شده براي حداکثرراکتيو منظور بار 

. اگر توان از فيدر خارج شود عالمت بار مثبت و اگر RDCمنطقه اي شبكه 

 توان وارد فيدر گردد عدد بار منفي است. 

13 
حداکثر توان ظاهري 

 همزمان با شبكه سراسري 

برابر است با جذر مجموع مربعات توان راکتيو و اکتيو فيدر همزمان با شبكه 

 سراسري.
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 FeBaLo_Inf: نام جدول بي-اطالعات بار فيدر)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

14 

حداکثر توان ظاهري 

همزمان با شبكه منطقه اي 
AOC  

برابر است با جذر مجموع مربعات توان راکتيو و اکتيو فيدر همزمان با شبكه 

 .AOCمنطقه اي 

حداکثر توان ظاهري  15

همزمان با شبكه منطقه اي 
RDC  

برابر است با جذر مجموع مربعات توان راکتيو و اکتيو فيدر همزمان با شبكه 

 .RDCمنطقه اي 

حداکثر بار اکتيو غير  16

 همزمان

فيدر در زمان اعالم شده براي حداکثر بار اکتيو غير همزمان اکتيو منظور بار 

فيدر. اگر توان از فيدر خارج شود عالمت بار مثبت و اگر توان وارد فيدر گردد 

 عدد بار منفي است. 

حداکثر بار راکتيو غير  17

 همزمان

فيدر در زمان اعالم شده براي حداکثر بار راکتيو غير همزمان اکتيو منظور بار ر

فيدر. اگر توان از فيدر خارج شود عالمت بار مثبت و اگر توان وارد فيدر گردد 

 عدد بار منفي است. 

حداکثر توان ظاهري غير  18

 همزمان

فيدر در زمان اعالم شده براي حداکثر توان ظاهري غير  منظور توان ظاهري

 همزمان فيدر. 

حداقل توان ظاهري غير  19

 همزمان

فيدر در زمان اعالم شده براي حداقل توان ظاهري غير  منظور توان ظاهري

 همزمان فيدر. 

حداقل بار اکتيو غير  20

 همزمان

فيدر در زمان اعالم شده براي حداقل بار اکتيو غير همزمان اکتيو منظور بار 

فيدر. اگر توان از فيدر خارج شود عالمت بار مثبت و اگر توان وارد فيدر گردد 

 عدد بار منفي است. 

حداقل بار راکتيو غير  21

 همزمان

فيدر در زمان اعالم شده براي حداقل بار راکتيو غير همزمان اکتيو منظور بار ر

. اگر توان از فيدر خارج شود عالمت بار مثبت و اگر توان وارد فيدر گردد فيدر

 عدد بار منفي است. 

ضريب بهره برداري  22

 همزمان با شبكه سراسري

نسبت توان ظاهري همزمان تجهيز در سال آماري به ظرفيت نامي آن به 

 درصد.

ضريب بهره برداري غير  23

 همزمان 

همزمان تجهيز در سال آماري به ظرفيت نامي آن نسبت توان ظاهري غير 

 به درصد.

   
   

   

   

   

   

 توضیحات:
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 Equip_S_Inf: نام جدول اطالعات تكميلي تجهيزات)فارسی( :  هستنده غیرمکانینام 

 ايستگاه -صنعت برق  :کالس Equipments Supplemental Information)التین(:  هستنده غیرمکانینام 

 هستنده غیرمکانیتعریف 

 باشد.منظور اطالعات کلي و مشترک مابين تجهيزات ايستگاه انتقال و فوق توزيع مي

بي، ترانس قدرت، ترانس جريان، ترانس ولتاژ، ترانس –فيدر نام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

باسبار، فيوز فشار قوي، ديزل ژنراتور، برقگير،  کمكي، ترانس کمباين، ترانس زمين، کليد قدرت، راکتور، سكسيونر،

 کمپانساتور سنكرون، الين تراپ، بانك خازن موازي، گانتري، سلول توزيع، هادي بين تجهيزات

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Equip_ID String شناسه تجهيز  1

 - - FeBay_ID String بي-شناسه فيدر 2

 - Equip_Type String 20-1 نوع تجهيز  3

 - - Serial_Num String شماره سريال  4

 - - Equip_Typ String تيپ 5

 - - Utili_Date Date برداري تاريخ بهره 6

 متر - Height Single ارتفاع از سطح دريا 7

 درجه سانتيگراد - Ambnt_Temp Smallinteger دماي محيط 8

 درجه سانتيگراد - Env_Tem_Max Smallinteger حداکثر دماي محيط 9

 درجه سانتيگراد - Env_Tem_Min Smallinteger حداقل دماي محيط 10

 کيلومتر بر ساعت - Wind_Speed Single سرعت باد 11

 درصد - Humd_Rang Single ميزان رطوبت نسبي 12

 ريشتر - EarQ_Max Single حداکثر شتاب زلزله 13

 سانتيمتر - Ice_Thick Single ضخامت يخ 14

 - Pollution String 4-1 آلودگي 15

 - Inst_Abil String 2-1 قابليت نصب 16

 - - Manu_Fact String کارخانه سازنده  17

 - - Manu_Count String کشور سازنده 18

 - - Manu_Year SmallInteger سال ساخت 19

 - - Equip_Lin String سابقه تجهيز 20

 - - NP_Image String تصوير نيم پليت 21

      

      

      

 توضیحات:
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اطالعات تكميلي )فارسی( :  هستنده غیرمکانینام 

 تجهيزات

 Equip_S_Inf: نام جدول

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 شناسه تجهيز  1

اين است. شناسه اي است منحصر به فرد که جهت شناسايي تجهيز تعريف شده 

کد ديسپاچينگ ايستگاه و باشد. قسمت اول بيانگر شناسه شامل دو قسمت مي

قسمت دوم بيانگر شناسه منحصر به فرد هر تجهيز در داخل هر ايستگاه مي 

سه تجهيز بايستي باشد. انواع تجهيزات در فيلد نوع تجهيز ارائه شده است. شنا

دقيقاً همان شناسه تجهيز مذکور )مانند شناسه ترانس قدرت، شناسه راکتور، 

 شناسه سكسيونر( در اليه اطالعاتي مربوطه باشد.

 بي-شناسه فيدر 2
بي است که تجهيز به آن تعلق دارد. نحوه ايجاد اين فيلد در -منظور شناسه فيدر

 بي ارائه شده است.-هستنده فيد

 نوع تجهيز  3

 تواند شامل موارد ذيل باشد.منظور انواع مختلف تجهيز مي باشد که مي

-5ترانس زمين -4ترانس کمباين -3ترانس جريان -2ترانس قدرت -1دامنه: 

-10باسبار -9سلول توزيع -8ترانس ولتاژ جريان -7ترانس ولتاژ -6ترانس کمكي 

ديزل ژنراتور -14تور  راک-13بانك خازن موازي -12سكسيونر -11الين تراپ 

کمپانساتور  -19فيوز فشار قوي   -18برقگير  -17گنتري -16کليد قدرت -15

 هادي بين تجهيزات -20سنكرون 

 شماره سريال  4
براي شناسائي آن تعريف نموده است وکليه  تجهيزات شماره اي که سازنده

 اطالعات مربوط به آن را تحت اين شماره نگهداري مي کند .

 تيپ 5
براي شناسائي مدلهاي مختلف محصوالت خود تعريف  تجهيزاتکدي که سازنده 

 نموده است.

 برداري از تجهيز مي باشد. اولين تاريخ بهره برداري تاريخ بهره 6

 حداکثر ارتفاعي است که تجهيز براي اين ارتفاع طراحي شده است. ارتفاع از سطح دريا 7

 ترانس قدرت براي اين دما طراحي شده است دماي محيط است که دماي محيط 8

9 
حداکثر دماي 

 محيط
 حداکثر دماي محيط است که تجهيز براي اين دما طراحي شده است.

10 
حداقل دماي 

 محيط
 حداقل دماي محيط است که تجهيز براي اين دما طراحي شده است.

 طراحي شده است.حداکثر سرعت باد است که تجهيز براي اين سرعت باد  سرعت باد 11

12 
ميزان رطوبت 

 نسبي
 حداکثر ميزان رطوبت نسبي است که تجهيز براي آن ميزان طراحي شده است.

 طراحي شده است. شتاب زلزلهاست که تجهيز براي اين  شتاب زلزلهحداکثر  حداکثر شتاب زلزله 13

 است که تجهيز براي اين ميزان يخ طراحي شده است. ضخامت يخيحداکثر  ضخامت يخ 14

 آلودگي 15
حداکثر ميزان آلودگي هواست که تجهيز براي اين ميزان آلودگي طراحي شده 

 خيلي سنگين  -4سنگين -3سبك  -2خيلي سبك  -1دامنه: است. 
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اطالعات تكميلي )فارسی( :  هستنده غیرمکانینام 

 تجهيزات

 Equip_S_Inf: نام جدول

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 قابليت نصب 16
يا  و طراحي شده است براي نصب در فضاي روباز تجهيز منظور اين است که

 indoor 2-outdoor-1.  دامنه:رپوشيدهس

 منظور کارخانه سازنده تجهيز است. کارخانه سازنده  17

 منظور کشور سازنده تجهيز است. کشور سازنده 18

 منظور سال ساخت تجهيز است. سال ساخت 19

 منظور سابقه و تاريخچه تجهيز است. سابقه تجهيز 20

 ذخيره سازي تصوير نيم پليت تجهيز است.منظور آدرس  تصوير نيم پليت 21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات:
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 Equ_Oil: نام جدول اتروغن تجهيز)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 ايستگاه -صنعت برق  :کالس Equipments Oil)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

 بندي و انتقال حرارت تجهيزات ايستگاه مورد استفاده قرار مي گيرد. منظور روغني است که جهت عايق

 اطالعات تكميلي تجهيزاتنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Equip_ID String شناسه تجهيز 1

 - - Oil_Name String نام روغن 2

 - Oil_Kind String 2-1 نوع روغن 3

 - - OiPur_Date Date تاريخ تصفيه روغن 4

 ماه - CheTes_Per Smallinteger دوره تست شيميايي  5

 - - CDo_FinDat Date تست شيميايي تاريخ انجام شده 6

 ماه - PhyTes_Per Smallinteger دوره تست فيزيكي  7

 - - PDo_FinDat Date تاريخ انجام شده تست فيزيكي 8

 ماه - GasTes_Per Smallinteger دوره تست گاز  9

 - - GDo_FinDat Date تاريخ انجام شده تست گاز 10

 ماه - PD PDTes_Per Smallintegerدوره تست پيري  11

12 
تاريخ انجام شده تست پيري 

PD 
DDo_FinDat Date - - 

 ماه - Tang(δ)  TanTes_Per Smallintegerدوره تست  13

 - - Tang(δ) TDo_FinDat Dateتاريخ انجام شده تست  14

 - - PCB PCB_FinDat Dateتاريخ تست  15

 درصد - PCB PCB_Rat Singleدرصد تست   16

 PCB_Con Single - P.P.M موجود در روغن PCBمقدار  17

 - - Equip_Fact String کارخانه سازنده 18

 توضیحات: 

 

 Equ_Oil: نام جدول روغن تجهيزات)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 منظور شناسه تجهيزي است که روغن مربوط به آن مي باشد. شناسه تجهيز 1

 منظور نام و شماره تجاري روغن مي باشد. نام روغن 2

3 

تواند روغن خالص باشد که ميمنظور نوع روغن از نظر ماده تشكيل دهنده آن مي نوع روغن

 ( باشد.2( و يا روغن خالص با پايه پارافين )نوع 1با پايه نفتان )نوع 

 نوع دو  -2نوع يك -1 دامنه: 
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 Equ_Oil: نام جدول روغن تجهيزات)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 تصفيه شده است. تجهيز منظور تاريخي است که روغن تاريخ تصفيه روغن 4

5 

شود. منظور از تست منظور مدت زماني است که تست شيميايي روغن تكرار مي دوره تست شيميايي 

شيميايي آزمايش روغن از نظر نا خالصيهايي است که با روغن واکنش شيميايي 

و استاندارد  IEC60422بر اساس استاندارد انجام مي دهند. اين اطالعات 

IEC60296 .تكميل شود 

6 
تست  تاريخ انجام شده

 شيميايي
 انجام شده است. تجهيز،منظور تاريخي است که در آن تاريخ تست شيميايي روغن 

7 
)از نظر ناخالصيهايي مانند آب و منظور مدت زماني است که تست فيزيكي روغن  دوره تست فيزيكي 

 شود. تكرار ميگردوغبار که در روغن معلق اند( 

8 
تاريخ انجام شده تست 

 فيزيكي
 ، انجام شده است.تجهيزمنظور تاريخي است که در آن تاريخ تست فيزيكي روغن 

9 
)از نظر گازهاي محلول در آن و اندازه منظور مدت زماني است که تست گاز روغن  دوره تست گاز 

 شود. تكرار ميگيري مقدار اين گازها( 

تاريخ انجام شده تست  10

 گاز
 ، انجام شده است.تجهيزمنظور تاريخي است که در آن تاريخ تست گاز روغن 

شود. هدف از اين تست روغن تكرار مي بررويمنظور مدت زماني است که تست  PDدوره تست پيري  11

انجام مي که از طريق تخليه الكتريكي جزئي  باشدگيري پيري عايقها مياندازه

 .شود

12 
تاريخ انجام شده تست 

 PDپيري 

، انجام شده تجهيزروغن  PDمنظور تاريخي است که در آن تاريخ تست پيري 

 است.

13 
شود. هدف از اين تست روغن تكرار ميTang(δ)منظور مدت زماني است که تست   Tang(δ)دوره تست 

 مي باشد.تجهيز بررسي تلفات عايقي مي باشد که نشان دهنده کيفيتت عايق 

14 
تاريخ انجام شده تست 

Tang(δ) 
 ، انجام شده است.تجهيزروغن  Tang(δ)منظور تاريخي است که در آن تاريخ تست 

 روغن تجهيز، انجام شده است. PCBمنظور تاريخي است که در آن تاريخ تست  PCBتاريخ تست  15

 تجهيز مي باشد. PCBمنظور درصد بدست آمده براي تست  PCBدرصد تست   16

موجود در  PCBمقدار  17

 روغن
 موجود در روغن عايقي ترانس مي باشد. PCBمنظور مقدار 

 منظور کارخانه سازنده روغن است.  کارخانه سازنده 18

 توضیحات: 
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 برگ استاندارد  -3-2-5

عوارض خاص کالس صنعت برق 

 مخابرات -
 

 

  



 334                                                     )ویرایش چهارم(                                                       صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیعاستاندارد پایگاه داده مکانی 

 

 

 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Com_Stat: نام الیه اسكادا ايستگاه مخابراتي و)فارسی( :  عارضهنام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس  Communication Station)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

، مايكروويو، تله پروتكشن، ادوات گيرنده و فرستنده PLCمحدوده اي است که تجهيزات مخابراتي اعم از فيبر نوري، 

ايستگاه مخابراتي مستقر در ايستگاه انتقال و فوق توزيع، مرکز  بيسيم در آنجا نصب مي شود. اين محدوده شامل

 کنترل ديسپاچينگ مستقل، مرکز کنترل ديسپاچينگ مستقر در ايستگاه انتقال و فوق توزيع مي باشد.

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 سطحي سطحي نقطه اي در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - ComSt_ID String ايستگاه مخابراتي و اسكاداشناسه  1

2 
کد ديسپاچينگ ايستگاه انتقال و 

 فوق توزيع
Dispa_Code String - - 

 - - ComSt_Name String نام سايت مخابراتي 3

 - Co_Type String 3-1 نوع سايت 4

 - CoSal_Type String 5-1 نوع سالن يا اتاق مخابرات 5

 - Eart_Cond String 2-1 ارتينگوضعيت  6

 - - Owner_Name String نام مالك 7

 - - Equip_Layout String نقشه پالن تجهيزات مخابراتي 8

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Com_stat: نام الیه ايستگاه مخابراتي و اسكادا)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
ايستگاه شناسه 

 مخابراتي و اسكادا
 گردد .مخابراتي تعريف مي سايتمنظور شناسه منحصر بفردي است که براي 

2 

ديسپاچينگ  کد

ايستگاه انتقال و فوق 

 توزيع

ديسپاچينگ ايستگاه انتقال و فوق توزيعي است که ايستگاه  کدمنظور 

مخابراتي داخل آن واقع شده است. در صورتي که ايستگاه مخابراتي در منطقه 

 اي غير يك ايستگاه انتقال و فوق توزيع قرار گيرد، اين فيلد خالي مي ماند.

 گردد. مخابراتي اطالق مي سايتمنظور نامي است که به  نام سايت مخابراتي 3

4 

  مخابراتي است. سايتمنظور نوع  نوع سايت

مرکز  -2ايستگاه مخابراتي مستقر در ايستگاه انتقال و فوق توزيع  -1دامنه: 

مرکز کنترل ديسپاچينگ مستقر در ايستگاه  -3کنترل ديسپاچينگ مستقل 

 انتقال و فوق توزيع

5 

نوع سالن يا اتاق 

 مخابرات

 مخابراتي است. سايتمنظور نوع سالن يا اتاق مخابرات 

اتاق  -4مخصوص  Clean Room-3اتاق مخابرات ايستگاه -2کانكس -1دامنه: 

 اتاق فرمان وکانكس -5فرمان 

6 

مخابراتي داراي سيستم ارتينگ مستقل از ايستگاه انتقال و فوق  سايتآيا  وضعيت ارتينگ

 توزيع است يا خير.

 همبند شده-2مستقل  -1دامنه: 

 منظور نام ارگان مالك ايستگاه مي باشد.  نام مالك 7

نقشه پالن تجهيزات  8

 مخابراتي
 نقشه پالن تجهيزات مخابراتي است. منظور فايل 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات:  

شامل اتاق مخابرات،            شماتيك ) صورت يك پلي گون  ستگاه انتقال و فوق توزيع به  ستقر در اي ستگاه مخابراتي م اي

شت مي  LMUکانكس مخابراتي،  سپاچينگ        و دکل مخابراتي( بردا ستقل و دي سپاچينگ م شود و مراکز کنترل دي

 مستقر در ايستگاه انتقال و فوق توزيع به صورت دقيق برداشت مي شوند.
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 Com_Towr: نام الیه دکل مخابراتي)فارسی( :  عارضهنام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس  Communication Tower)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

 به سازه هاي فلزي گفته مي شود که آنتن هاي مخابراتي روي آنها نصب مي شود.  دکل مخابراتي

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 اينقطه اينقطه اينقطه در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Tower_ID String شناسه دکل مخابراتي 1

2 
شناسه ايستگاه مخابراتي و 

 اسكادا
ComSt_ID String - - 

 متر - Tower_Heg Single ارتفاع دکل 3

 - Tower_Type String 2-1 نوع دکل 4

 - - Anten_Num Smallinteger آنتن تعداد 5

 - - Equipments String تجهيزات نصب شده روي دکل 6

 - Tow_Struct String 4-1 ساختار دکل  7

 - Tow_Mat String 2-1 جنس 8

 - - Wind_Res Single مقاومت در برابر باد 9

 - - Soil_EspRes Single مقاومت ويژه خاک  10

مقاومت اندازه گيري آخرين  11

 شده ارت
Ear_LaResi Single - - 

 - Eart_Cond String 3-1 وضعيت ارتينگ  12

 - Ear_Type String 5-1 نوع ارت  13

 - Warn_Light String 2-1 چراغ هشدار دهنده دکل  14

 - Anti_Thunder String 2-1 گير صاعقه 15

 - - RepSta_ID String ايستگاه تكرار کنندهشناسه  16

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Com_Towr: نام الیه دکل مخابراتي)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
دکلهاي از ساير  مخابراتيدکل ي است که جهت شناسايي امنظور شناسه  دکل مخابراتي شناسه

 تعريف مي گردد. مخابراتي

2 
شناسه ايستگاه 

 مخابراتي و اسكادا
 مخابراتي است که در دکل در آن واقع شده است.  سايتمنظور شناسه 

3 
منظور اختالف ارتفاع بلندترين نقطه دکل نسبت به پايين ترين نقطه دکل  ارتفاع دکل

 باشد.مي

4 
 دکل از نظر نحوه مهار آن مي باشد.منظور نوع  نوع دکل

 مهاري-2خود ايستا -1دامنه: 

 منظور تعداد آنتن براي دکل مخابراتي مي باشد.  تعداد آنتن 5

6 
تجهيزات نصب شده 

 روي دکل

منظور نام تجهيزات نصب شده روي دکل مي باشد. نام اين تجهيزات بصورت 

 گردد.متن که با کاما از هم جدا مي شوند، ثبت مي 

 باشد. منظور ساختار دکل مي ساختار دکل  7

لوله اي  -4لوله اي سه پايه  -3نبشي چهارپايه  -2نبشي سه پايه  -1دامنه 

 چهارپايه

 باشد.منظور جنس دکل مي جنس 8

 گالوانيزه سرد -2گالوانيزه گرم  -1دامنه: 

 باد مي باشد.مقاومت دکل مخابراتي در برابر منظور  مقاومت در برابر باد 9

 مقاومت ويژه خاک در محل احداث دکل مخابراتي مي باشد.منظور  مقاومت ويژه خاک  10

آخرين مقاومت اندازه  11

 گيري شده ارت
 آخرين مقاومت اندازه گيري شده ارت براي دکل مخابراتي مي باشد.منظور  

 منظور وضعيت ارتينگ دکل مخابراتي است. وضعيت ارتينگ  12

 بدون ارت-3مستقل  -2همبند  -1دامنه: 

 دکل مخابراتي است.منظور نوع ارت  نوع ارت  13

 غيره -5چاه  -4صفحه اي  -3شبكه اي  -2ميله اي  -1دامنه: 

چراغ هشدار دهنده  14

 دکل 

 منظور اينست که دکل مخابراتي چراغ هشداردهنده دارد يا خير؟

 ندارد -2دارد  -1دامنه: 

 گير دارد يا خير؟منظور اينست که دکل مخابراتي چراغ صاعقه گير صاعقه 15

 ندارد -2دارد  -1دامنه: 

ايستگاه تكرار شناسه  16

 کننده
 منظور شناسه ايستگاه تكرار کننده است که با دکل مخابراتي در ارتباط است. 

   

 توضیحات:
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 BTS: نام الیه بي تي اس)فارسی( :  عارضهنام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس Base Tranceiver Station)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

 هاي گوشتتي به و کردهشتتود که امواج را از شتتبكه هاي ارتباطي )مانند همراه اول( دريافت به آنتن هايي اطالق مي

 .کنند مي ارسال(  برعكس يا و) همراه تلفن

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 اينقطه اينقطه  در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - BTS_ID String شناسه بي تي اس 1

 - - ComSt_ID String شناسه ايستگاه مخابراتي و اسكادا 2

 - - BTS_Model String مدل 3

 - - BTS_Prot String پروتكل 4

 - - Chan_Num Smallinteger تعداد کانال 5

 - - BTS_IntType String نوع اينترفيس 6

 - - AntPow Single توان آنتن 7

 - - RepSta_ID String ايستگاه تكرار کنندهشناسه  8

 توضیحات: 

 

 BTS: نام الیه بي تي اس)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
منظور شناسه منحصر به فردي است که براي تعريف ايستگاه بي تي اس  شناسه بي تي اس

 شود. استفاده مي

2 
شناسه ايستگاه 

 مخابراتي و اسكادا
 مخابراتي است که در دکل در آن واقع شده است.  سايتمنظور شناسه 

3 
 MICRO BTS 2-INSIDE CITY BTS-1)باشدمنظور مدل بي تي اس مي مدل

3-OUTSIDE BTS 4-)ساير  

 باشد. منظور نوع پروتكل مخابراتي مورد استفاده در ارتباط بي تي اس مي پروتكل 4

 باشد.منظور تعداد کانال مخابراتي مورد استفاده در ارتباط بي تي اس مي تعداد کانال 5

 باشد. منظور نوع اينترفيس بي تي اس مي نوع اينترفيس 6

 باشد.منظور توان آنتن بي تي اس مي توان آنتن 7

8 
ايستگاه تكرار شناسه 

 کننده
 منظور شناسه ايستگاه تكرار کننده است که با بي تي اس در ارتباط است. 

 توضیحات: 
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 

 Repeat_Sta: نام الیه ايستگاه تكرار کننده)فارسی( :  عارضهنام 

 مخابرات -برق صنعت  :کالس  Repeater Station)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

فرکانس و  رييتغ اي نگيت،کديتقو اتيو پس از انجام عمل افتيرا در يورود گنالياست که س يستگاهيتكرار کننده ا

 کند. يارسال م يآن را مجددا در خروج يباز ساز

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 اينقطه اينقطه  در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - RepSta_ID String ايستگاه تكرار کنندهشناسه  1

 - - RepSta_Name String نام ايستگاه تكرار کننده 2

 - RepSta_Type String 3-1 نوع 3

 - - RepSta_Own String نام مالك 4

 - - RX RXAnt_ID Stringشناسه آنتن  5

 - - TX TXAnt_ID Stringشناسه آنتن  6

      

      

 توضیحات: 

 

 Repeat_Sta: نام الیه ايستگاه تكرار کننده)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
ايستگاه تكرار  شناسه

 کننده

شناسه منحصر به فردي است که براي تعريف ايستگاه تكرار کننده  منظور

 شود. استفاده مي

 منظور نام ايستگاه تكرار کننده است.  نام ايستگاه تكرار کننده 2

3 
 -3  مايكروويو -2بيسيم  -1منظور نوع ايستگاه تكرار کننده است. دامنه:  نوع 

 و ماکروويو ميسيب

 منظور نام مالك ايستگاه تكرار کننده است.  نام مالك  4

 مستقر در ايستگاه تكرار کننده است.  RXمنظور شناسه آنتن  RXشناسه آنتن  5

 مستقر در ايستگاه تكرار کننده است. TXمنظور شناسه آنتن  TXشناسه آنتن  6

   

   

   

 توضیحات:  
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 MicRepeater: جدولنام  مايكروويوتكرار کننده )فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس  Microwave Repeater)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

اين  باشد.اين موجوديت غير مكاني مشتمل بر اطالعات تخصصي مربوط به تجهيزات تكرار کننده مايكروويو مي

، ترکيب کننده توان، بخش خنك سازي و بخش کنترل و تغذيه RF اصلي تقويت کننده هاياز چهار بخش دستگاه 

 .تشكيل شده است

 ايستگاه تكرار کنندهنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - MiRep_ID String مايكروويوتكرار کننده شناسه  1

 - - RepSta_ID String شناسه ايستگاه تكرار کننده 2

 - - Antenn_Dim String ابعاد آنتن 3

 - - MiRep_SuNum String تعداد سكشن 4
      

      
      

 توضیحات: 

 

 MicRepeater: نام جدول تكرار کننده مايكروويو)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
شناسه تكرارکننده 

 مايكروويو

منظور شناسه منحصر به فردي است که براي شناسايي تجهيز تكرار کننده 

 شود.مايكروويو معرفي مي

2 
شناسه ايستگاه تكرار 

 کننده

اي است که تجهيز مايكروويو در آن مستقر منظور شناسه ايستگاه تكرار کننده

 است. 

 مايكروويو است. تكرارکننده منظور ابعاد آنتن  ابعاد آنتن 3

 مايكروويو است.تكرارکننده منظور تعداد سكشن  تعداد سكشن 4

   

   

   

   

   

   

 توضیحات:  
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 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 

 WiLeRepeater: جدولنام  بيسيمتكرار کننده )فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس  Wireless Repeater)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

نوعي اين دستگاه  باشد.اين موجوديت غير مكاني مشتمل بر اطالعات تخصصي مربوط به تكرار کننده بيسيم مي

کند. و همزمان روي بسامد ديگري ارسال مي راديويي را روي بسامدي دريافت هاياست و سيگنال راديوي دو طرفه

 .تشكيل شده استبخش هاي مختلف شامل آنتن، دوبلكسر، گيرنده، فرستنده، کنترل کننده و ... از  اين تجهيز

 ايستگاه تكرار کنندهنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - WiLeRep_ID String شناسه تكرار کننده بيسيم 1

 - - RepSta_ID String شناسه ايستگاه تكرار کننده  2

 - - TX  Wi_TXModel Stringمدل بيسيم  3

 - - RX Wi_RXModel Stringمدل بيسيم  4
 - - TX  Wi_TXSerNu Stringشماره سريال بيسيم  5
 - - RX Wi_RXSerNu Stringشماره سريال بيسيم  6
 متر - TX TXCab_Len Singleطول کابل  7

 متر - RX RXCab_Len Singleطول کابل  8

 - WiLeRep_User String 5-1 کاربر  9

 - - Wi_FeTy String تكرارکننده زاتيتجه هينوع تغذ 10
 - - Wi_Conf String يكربندينوع پ 11
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 WiLeRepeater:جدولنام  بيسيمتكرار کننده )فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
شناسه تكرار کننده 

 بيسيم

منظور شناسه منحصر به فردي است که براي شناسايي تجهيز تكرار کننده 

 شود.بيسيم معرفي مي

2 
شناسه ايستگاه تكرار 

 کننده 
 اي است که تجهيز بيسيم در آن مستقر است.منظور شناسه ايستگاه تكرار کننده

 در ايستگاه تكرار کننده است.  TXمنظور مدل بيسيم   TXمدل بيسيم  3

 در ايستگاه تكرار کننده است. RXمنظور مدل بيسيم  RXمدل بيسيم  4

شماره سريال بيسيم  5
TX  

 در ايستگاه تكرار کننده است. TXمنظور شماره سريال بيسيم 

شماره سريال بيسيم  6
RX 

 در ايستگاه تكرار کننده است. RXمنظور شماره سريال بيسيم 

 در ايستگاه تكرار کننده است. TXمنظور طول کابل بيسيم  TXطول کابل  7

 در ايستگاه تكرار کننده است. RXمنظور طول کابل بيسيم  RXطول کابل  8

 منظور کاربر استفاده کننده از تجهيزات بيسيم ايستگاه تكرار کننده است. کاربر 9

 -5شرکت توزيع  -4برق منطقه اي  -3حراست  -2ديسپاچينگ  -1دامنه: 

 ساير

 زاتيتجه هينوع تغذ 10

 تكرارکننده

در ايستگاه تكرار کننده  بيسيم تكرارکننده زاتيتجه هينوع تغذمنظور 

 ساير(-4هر دو-AC 2-DC 3-1است.)

در ايستگاه تكرار کننده  بيسيم تكرارکننده زاتيتجهپيكربندي نوع منظور  يكربندينوع پ 11

 است.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات:  
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 Antenna: نام جدول آنتن)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 مخابرات –صنعت برق  :کالس  Antenna)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

آنتن عبارت است از بخشي از يك سامانه راديويي که يك سيگنال راديويي را قادر به ارسال به محيط اطراف يا 

آنتن هاي واقع بر روي اين موجوديت غير مكاني مشتمل بر اطالعات تخصصي مربوط به کند. دريافت از محيط مي

 وئي به کار مي رود. آنتن جهت دريافت و تشعشع امواج راديباشد. ميدکلهاي مخابراتي 

 دکل مخابراتينام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Antenn_ID String کد آنتن 1

 - - Tower_BTS_ID String کد دکل مخابراتي يا بي تي اس 2

 - - Antenn_FrBa String باند فرکانسي  3

 - - Antenn_Dim String ابعاد آنتن 4

 متر - Antenn_Heg Single ارتفاع نصب 5

 - Antenn_Type String 9-1 نوع آنتن  6

 - - Antenn_Effi String بهره آنتن 7

 - - Conec_Type String نوع کانكتور 8

 مگاهرتز - Band_Width String  پهناي باند 9

 - Antenn_PolTy String 4-1 نوع پالريزاسيون  10

 - - Antenn_DiTy String نوع ديش 11

 - - AntPow Single توان آنتن 12

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Antenna: نام جدول آنتن)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 تعريف مي گردد.هر آنتن ي است که جهت شناسايي منحصر به فردمنظور شناسه  کد آنتن 1

2 

کد دکل 

يا بي  مخابراتي

 تي اس

 مربوطه مي باشد.يا بي تي اس  دکل مخابراتيمنظور شناسه 

  باشد.ميو غيره  UHF ،VHFفرکانسي آنتن يعني  باندمنظور  باند فرکانسي  3

 باشد.منظور ابعاد آنتن مي ابعاد آنتن 4

 باشد.منظور ارتفاع نصب آنتن مي ارتفاع نصب 5

6 
چهار دايپولي  -4سهموي  -3ميله اي  -2بشقابي  -1دامنه:  باشد.منظور نوع آنتن مي نوع آنتن 

 ساير -9ياگي  -8هورن  -7ويپ  -6شالقي  -5

 باشد.مي dBمنظور بهره آنتن بر حسب  بهره آنتن 7

 باشد.آنتن مي نوع کانكتورمنظور  نوع کانكتور 8

 باشد.مي Hzآنتن بر حسب  پهناي باندمنظور   پهناي باند 9

 -4دايره اي  -3افقي  -2عمودي  -1باشد. دامنه: منظور نوع پالريزاسيون آنتن مي نوع پالريزاسيون  10

 ساير

 شود. براي ارتباطات نقطه به نقطه استفاده ميباشد که آنتن مي نوع ديشمنظور  نوع ديش 11

 باشد.منظور توان آنتن مي توان آنتن 12

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات:
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 Com_Link:نام الیه لينك مخابراتي)فارسی( :  عارضهنام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس  Communication Link)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 عارضهتعریف 

 مي شود. لينك مخابراتي مسيري به هر ارتباط مخابراتي بين دو تجهيز مخابراتي يك بستر يا لينك مخابراتي گفته

دارد. اين مسير مي تواند از  فه انتقال سيگنال ها را از کاربري به کاربر ديگروظي مخابراتي شبكه در که است فيزيكي

به منظور ارائه شماتيك ارتباطات مخابراتي، اين هستنده به  جنس سيم مسي، الياف نوري يا امواج راديويي باشد.

 مايش داده مي شود.صورت شماتيك خطي ن

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

  )شماتيك(خطي   در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - CoLin_ID String شناسه لينك مخابراتي  1

 - - TrLin_ID String خط انتقال و فوق توزيعشناسه  2

 - - Or_Name String نام مبدأ  3

 - - Dest_Name String نام مقصد 4

 - CoLin_Type String 9-1 نوع لينك مخابراتي 5

 - Path_Type String 2-1 نوع مسير  6

 - Application String 7-1 کاربرد 7

 - - App_Comments String جزييات کاربرد 8

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Com_Link: نام الیه لينك مخابراتي )فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
است منحصر به فرد که جهت شناسايي لينك مخابراتي  ايمنظور شناسه  شناسه لينك مخابراتي 

 تعريف شده است. 

 

خط انتقال و شناسه 

 توزيعفوق 

است که لينك مخابراتي روي  شناسه خط انتقال و فوق توزيع مرتبطمنظور 

و فيبر  PLCآن واقع شده است. اين قلم توصيفي براي لينكهاي مخابراتي 

 نوري تكميل مي شود.

 منظور نام ايستگاه يا محل مبدا لينك مخابراتي مي باشد. نام مبدأ  2

 محل مقصد لينك مخابراتي مي باشد.منظور نام ايستگاه يا  نام مقصد 3

4 

زوج  -3پي ال ستتي  -2ماکروويو  -1:دامنه. منظور نوع لينك مخابراتي استتت نوع لينك مخابراتي

طيف   -7فيبرنوري -6کانال استتتتيجاري     -5بي ستتتيم  -4ستتتيم مخابراتي  

 ماهواره -9وايرلس لن  -8گسترده 

 Main 2- Backup-1منظور نوع مسير مي باشد.  دامنه:  نوع مسير  5

6 

 منظور کاربرد لينك مخابراتي مي باشد. کاربرد

 -Data  2- Voice  3- TPS  4- Data-Voice   5- Data_TPS  6 -1دامنه : 

Voice-TPS   7- Data-Voice-TPS 

 منظور جزييات و توضيحات اضافي کاربرد لينك مخابراتي مي باشد. جزييات کاربرد 7

   

 توضیحات:

 

 نام موجودیت غیرمکانی )فارسی( : 

 لينك مخابراتي – ايستگاه مخابراتي و اسكادا

 Com_Stat_Com_Link :نام جدول

  نام موجودیت غیرمکانی )التین( :

Communication Station_Communication Link 
 مخابرات -صنعت برق  :کالس

 تعریف موجودیت غیرمکانی

مخابراتي و اسكادا و لينك مخابراتي مي باشد. ارتباط اين دو موجوديت ايستگاه اين جدول ارتباط دهنده دو جدول 

 به صورت چند به چند است.

 لينك مخابراتي، مخابراتي و اسكاداايستگاه نام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع فیلدنام  عنوان ردیف

 - - ComSt_ID String مخابراتي و اسكاداشناسه ايستگاه  1

 - - CoLin_ID String لينك مخابراتيشناسه  2

      

 توضیحات: 
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پايانه راه )فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

  دور

 RTU: نام الیه

 مخابرات -صنعت برق  :کالس RTU)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

اطالعات  زاتيتجه نيا باشد. ي( مRTUراه دور) انهيمربوط به پا يمشتمل بر اطالعات تخصص يمكان ريغ تيموجود ناي

کرده و پس از پردازش،  يشبكه قدرت ( را از ايستگاه جمع آور يو راهبر يريپذ تيمرکز کنترل )جهت روئ ازيمورد ن

 ستگاهيو به ا افتيرا از مرکز در نيفرام ايو  ارسالود به مرکز جلينك مخابراتي مو قياز طر يتحت پروتكل ارتباط

 کنند. يمنتقل م

 لينك مخابراتينام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - RTU_ID String پايانه راه دورشناسه  1

 - - RTU_Model String مدل 2

 - - RTU_SigList String سيگنال ليست  3

 - - YV RTU_YVNum Smallintegerتعداد تابلوي  4

 - - HVI RTU_HVINum Smallintegerتعداد تابلوي  5

 - - RTU  RTU_BoNum Smallintegerتعداد تابلوي  6

 - - RTU_ProceNum Smallinteger تعداد پردازنده 7

 - - Prot_Type String پروتكل ارتباطي  8

 - RTU_Modem String 2-1 مودم  9

 - - RTU_IntEquip String تجهيز واسط  10

 - - RTU file  RTU_FinFile Stringآخرين  11

 توضیحات: 

 

 RTU: نام الیه  راه دورپايانه )فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
تعريف  است منحصر به فرد که جهت شناسايي پايانه راه دوراي منظور شناسه   پايانه راه دورشناسه 

 شده است. 

 است.  RTUمنظور مدل  مدل 2

3 
و مشخصات  RTUمنظور لينك به فايلي است که حاوي فهرست سيگنالهاي  سيگنال ليست 

 باشد. يم يرياندازه گ زاتيتجه

 باشد.مي RTUدر  YVمنظور تعداد تابلوهاي  YVتعداد تابلوي  4

 باشد.مي RTUدر  HVIمنظور تعداد تابلوهاي  HVIتعداد تابلوي  5

 باشد.مي RTUمنظور تعداد تابلوهاي درون   RTUتعداد تابلوي  6

 باشد.مي RTUهاي منظور تعداد پردازنده تعداد پردازنده 7
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 RTU: نام الیه  راه دورپايانه )فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

، IEC101تواند يكي از انواع است که مي RTUمنظور پروتكل ارتباطي  پروتكل ارتباطي  8

IEC104 ،HITACHI ،Indactic .و يا ترکيبي از اينها باشد 

 ندارد -2دارد  -1مودم دارد يا خير؟ دامنه:  RTUمنظور اينست که  مودم  9

 Media، فيبر، PLCتواند است که مي RTUمنظور نوع تجهيز واسط در  تجهيز واسط  10

Converter .راديو و يا ترکيبي از اين موارد باشد ، 
  .RTU hsjمنظور لينك به آخرين فايل   RTU fileآخرين  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات:  

 

 نام موجودیت غیرمکانی )فارسی( : 

 پايانه راه دور –لينك مخابراتي 

 Com_Link_RTU :نام جدول

  نام موجودیت غیرمکانی )التین( :

Communication Link_RTU 
 مخابرات -صنعت برق  :کالس

 تعریف موجودیت غیرمکانی

مي باشد. ارتباط اين دو موجوديت به صورت چند و پايانه راه دور اين جدول ارتباط دهنده دو جدول لينك مخابراتي 

 به چند است.

 و پايانه راه دور لينك مخابراتينام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - CoLin_ID String لينك مخابراتيشناسه  1

 - - RTU_ID String پايانه راه دورشناسه  2

      

 توضیحات: 
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 Optic_Fi: نام الیه فيبرنوري)فارسی( :  عارضهنام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس  Optical Fiber)التین(:  عارضهنام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

يا  ينور بريف فيبر نوري جهت انتقال اطالعات استفاده مينمايد.کابل منظور نوعي از لينك مخابراتي ميباشد که از 

انتقال  يبرا يکه بستر شوديمخصوص اطالق م شهينازک از جنس ش ياز تارها يمجموعه ا اي كيبه کابل فيبر نوري 

نور با طول موج  يانعكاسات متوال قياز طر ينور بريعات درون ف. اطالكننديباال فراهم م ارياطالعات و ... با سرعت بس

 شوند. يخاص ارسال م

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 خطي خطي خطي در مقیاس: وضعیت نمایش

 لينك مخابراتينام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Op_Fi_ID String  فيبر نوريشناسه  1

 - - CoLin_ID String شناسه لينك مخابراتي  2

 -  Fibre_Kind String 3-1 نوع فيبر  3

 - - Fibre_Num Smallinteger تعداد رشته فيبر  4

 - Path_Type String 5-1 نوع مسير  5

 - - Fib_CoArTy String نوع رنگ بندي فيبر ها  6

 - Cab_Type String 5-1 نوع کابل  7

 دسي بل  - Cable_Fall13 Single نانومتر 1310افت کلي کابل در طول موج  8

 دسي بل  - Cable_Fall15 Single نانومتر 1550کابل در طول موج افت کلي  9

 نانومتر  - Fibre_Diam Double قطر فيبر  10

 ميليمتر  - Wire_Diam Single قطر کابل  11

 - - Atrra_Cap Single قدرت کشش کابل  12

 - - Scattering Single پراکندگي کابل  13

 - - CD_Disp Single فيبر نوري  CDپاشندگي  14

 - - PMD_Disp Single فيبر نوري PMDپاشندگي  15

 - - We_Or_Num Smallinteger تعداد تار در مبدأ 16

 - - We_De_Num Smallinteger تعداد تار در مقصد 17

 - - JoinBo_Num Smallinteger تعداد جوينت باکس 18

 - - PassLines String خطوط عبوري 19

 نانومتر - Cut_WavLen Double موج قطعطول  20

 - - Manu_Year SmallInteger سال ساخت  21

 - - OpFi_Docs String مستندات  22

 توضیحات: 
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 Optic_Fi: نام الیه فيبرنوري)فارسی( :  عارضهنام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
منظور شناسه اي است منحصر به فرد که جهت شناسايي کابل فيبرنوري تعريف   فيبر نوريشناسه 

 شده است. 

 منظور شناسه لينك مخابراتي مربوطه مي باشد. شناسه لينك مخابراتي 2

3 
 مي باشد. NZDSFو  SMFمنظور نوع فيبرنوري که شامل  نوع فيبر 

 ساير -SMF 2- NZDSF 3 -1دامنه: 

 هاي فيبر نوري مي باشد. منظور تعداد رشته تعداد رشته فيبر  4

5 

کانال زير -2خط فشار قوي -1باشد. دامنه: منظور نوع مسير عبور کابل نوري مي نوع مسير 

ترکيبي از پايه هاي روشنايي و خط فشار قوي  -4پايه هاي روشنايي -3زميني 

 ترکيبي از پايه هاي روشنايي و کانال زميني -5

 منظور نوع رنگ بندي فيبرهاي نوري مي باشد.  نوع رنگ بندي فيبر ها  6

7 
 منظور نوع کابل فيبرهاي نوري مي باشد.  نوع کابل 

 دفني -5زيردريايي -4 خودنگهدار-3کانالي -OPGW 2-1دامنه: 

8 
افت کلي کابل در طول 

 نانومتر 1310موج 
 منظور افتي است که در طول فيبر نوري اندازه گيري مي شود. 

9 
افت کلي کابل در طول 

 نانومتر 1550موج 
 منظور افتي است که در طول فيبر نوري اندازه گيري مي شود.

 مي باشد که توسط کارخانه سازنده اعالم خواهد گرديد .قطر تار نوري منظور  قطر فيبر  10

 منظور قطر کابل فيبر نوري مي باشد.  قطر کابل  11

  .منظور قدرت کشش کابل فيبر نوري مي باشد قدرت کشش کابل  12

 شود.منظور پراکندگي کابل مي باشد که توسط کارخانه سازنده اعالم مي پراکندگي کابل  13

 فيبر مي باشد که توسط کارخانه سازنده اعالم مي گردد. CDپاشندگي منظور  فيبر نوري  CDپاشندگي  14

15 
فيبر  PMDپاشندگي 

 نوري

فيبر نوري مي باشد که توسط کارخانه سازنده اعالم مي  PMDپاشندگي منظور 

 گردد.

 فيبر نوري مي باشد. تعداد تار در مبدأمنظور  تعداد تار در مبدأ 16

 فيبر نوري مي باشد. در مقصدتعداد تار منظور  تعداد تار در مقصد 17

 فيبر نوري مي باشد. تعداد جوينت باکس درمنظور  تعداد جوينت باکس 18

 منظور کليه خطوطي است که فيبر از روي آنها گذشته است. خطوط عبوري  19

20 
منظور طول موج متناظر با فرکانس قطع مي باشد که در طول موج هاي بيشتر  طول موج قطع

 از طول موج قطع انتشار موج نداريم. 

 منظور سالي است که کابل نوري درآن سال ساخته شده است.  سال ساخت  21

 شود. منظور فايلي لست که مستندات فيبر نوري در آن نگهداري مي مستندات 22

 توضیحات: 

 



 351                                                     )ویرایش چهارم(                                                       صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیعاستاندارد پایگاه داده مکانی 

 

 

 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید                                                                 1396شرکت توانیر                                                                          پاییز 

 OF_ActEq: نام الیه تجهيزات اکتيو فيبرنوري)فارسی( :  عارضهنام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس  Optical Fiber Active Equipment)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

 تيپلكس، تقو يمالتيد/ي، فرستنده، مالترندهيشود که نقش گ ياطالق م يزاتيبه تجه ينور بريف وياکت زاتيتجه

 .كننديم فايا ينور بريکننده و ... را در شبكه ف

   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:
1:2.000 

 اينقطه اينقطه اينقطه در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Equip_ID String شناسه تجهيز 1

 - - Op_Fi_ID String  فيبر نوريشناسه  2

 - CoSys_Type String 3-1 نوع سيستم مخابراتي 3

 - - Subs_Name String نام ايستگاه يا مرکز ديسپاچينگ 4

 - - Wire_Map String نقشه سيم بندي فيبر 5

 - Total_Cap String 6-1 ظرفيت کل  6

اينترفيسهاي نصب شده  کلتعداد  7

 براي تجهيز
ErInt_Num SmallInteger - - 

نوع اينترفيسهاي نصب شده براي  8

 تجهيز
ErInt_Kind String - - 

 - - E1 E1_ChaNum Smallintegerتعداد کانال  9

 - - EandM_ChaNum Smallinteger استفاده شده E&Mتعداد کانال  10

پهناي باند اختصاص داده شده جهت  11
Ethernet 

EtBa_Width Single - - 

 - - OF_Model String مدل دستگاه 12

 - - Manu_Fact String کارخانه سازنده 13

 - - FXS/FXO FxsFxo_ChaNum Smallintegerتعداد کانال  14

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 OF_ActEq: نام الیه تجهيزات اکتيو فيبرنوري)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
منظور شناسه اي است منحصر به فرد که جهت شناسايي تجهيز تعريف  شناسه تجهيز

 گرديده است. 

 است که اين تجهيز روي آن قرار گرفته است.  فيبر نوريمنظور شناسه  شناسه فيبر نوري 2

3 
 باشد. مي سيستم مخابراتي تجهيزمنظور نوع  نوع سيستم مخابراتي

 ساير-PDH 3ترمينال -SDH 2ترمينال -1 دامنه:

4 
نام ايستگاه يا مرکز 

 ديسپاچينگ

منظور نام ايستگاه يا مرکز ديسپاچينگ است که تجهيزات اکتيو فيبرنوري 

 درآن نصب شده است. 

 باشد.منظور فايل نمايانگر نقشه سيم بندي فيبرها مي نقشه سيم بندي فيبر 5

6 

 باشد.منظور ظرفيت کل تجهيز مي ظرفيت کل 

کمتر  -STM1 2-STM4 3-STM16 4- STM64 5- DWDM 6-1دامنه: 

 STM1از 

تعداد اينترفيسهاي نصب  7

 شده براي تجهيز
 تعداد اينترفيسهاي نصب شده براي تجهيز اکتيو فيبرنوري مي باشد. منظور 

نوع اينترفيسهاي نصب  8

 شده براي تجهيز
 اينترفيسهاي نصب شده براي تجهيز اکتيو فيبرنوري مي باشد.  منظور نوع

 استفاده شده در تجهيز مي باشد. E1منظور تعداد کانال  E1تعداد کانال  9

استفاده  E&Mتعداد کانال  10

 شده
 استفاده شده در تجهيز مي باشد. E&Mمنظور تعداد کانال 

پهناي باند اختصاص داده  11

 Ethernetشده جهت 

 در تجهيز مي باشد. Ethernetمنظور پهناي باند اختصاص داده شده جهت 

 باشد. منظور عنوان مدل تجهيز مي دستگاهمدل  12

اي است که تجهيز اکتيو فيبرنوري در آن ساخته شده منظور نام کارخانه کارخانه سازنده 13

 است.

 منظور تعداد کانالهاي دو سيم است.  FXS/FXOتعداد کانال  14

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات:
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 Opt_Ampl: نام الیه کننده نوريتقويت )فارسی( :  عارضهنام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس Optical Amplifier)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

به عبارت ديگر، در شبكه فيبرنوري هستند که امواج نوري در آنها تقويت مي شود.  تجهيزاتيتقويت کنندة نوري 

 .کنديم تيتقو يكيالكتر گناليآن به س ليبه تبد ازيرا  بدون ن ينور گنالياست که س يالهيوس

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 اينقطه اينقطه  در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - OpAmp_ID String تقويت کننده نوري شناسه 1

 - - Op_Fi_ID String  فيبر نوريشناسه  2

 - - OpAmp_Model String مدل تقويت کننده نوري  3

 نانومتر - Wave_Len Double طول موج 4

 - - Ampl_Rang Single ميزان تقويت کنندگي 5

 - OpAmp_Ins String 2-1 طريقه نصب 6

      

      

 توضیحات: 

 

 Opt_Ampl: نام الیه تقويت کننده نوري)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
شناسه تقويت کننده 

 نوري

تعريف  تقويت کننده نوريشناسه اي است منحصر به فرد که جهت شناسايي  

 شده است. 

 است که اين تجهيز روي آن قرار گرفته است.  فيبر نوريمنظور شناسه  شناسه فيبر نوري 2

3 
مدل تقويت کننده 

 نوري 
 باشد. منظور مدل تقويت کننده نوري کننده نوري مي

 کند. منظور طول موجي است که دستگاه در آن طول موج کار مي طول موج 4

گيرد تا توان خروجي تا توان ورودي انجام ميتقويتي است که روي منظور ميزان ميزان تقويت کنندگي 5

 حد مشخص باال برود. 

 منظور اينست که طريقه نصب تقويت کننده نوري به چه صورت است. طريقه نصب 6

 external -2)درون دستگاهي(  internal -1دامنه 

   

 توضیحات: 
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 Join_Box: نام الیه  جوينت باکس)فارسی( :  عارضهنام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس  Joint Box)التین(:  عارضهنام 

 عارضهتعریف 

شود. در جوينت باکس در شبكه هاي فيبر نوري به تجهيزاتي گفته مي شود که کابل فيبر نوري دچار انشعاب مي

 جوينت باکسها هيچ گونه تبديل داده اي صورت نمي گيرد. 

 1:2.000   1:25.000   1:250.000  مقیاس نمایش:

 اينقطه اينقطه  در مقیاس: وضعیت نمایش

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - JB_ID String جوينت باکس شناسه 1

 - - Op_Fi_ID String  فيبر نوريشناسه  2

 - JB_Kind String 3-1 نوع جوينت باکس 3

 - - JB_Model String مدل 4

 - - Color_Plan String بندي نقشه رنگ 5

 - - JBTow_ID String شماره دکل مفصل يا پايه 6

 - - Conne_Paths String مسيرهاي ارتباطي 7

 - - Fibers_Conf String هابريف شيآرا 8

 توضیحات: 

 

 Join_Box: نام الیه  جوينت باکس)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
 بكار ميشناسه اي است منحصر به فرد که جهت شناسايي جوينت باکس  شناسه جوينت باکس

 . رود

2 
منظور شناسه منحصر بفرد فيبر نوري که جوينت باکس روي آن قرار گرفته، مي   فيبر نوريشناسه 

 باشد.

3 
 منظور نوع جوينت باکس از نظر تعداد راههاي ورودي يا خروجي آن مي باشد. نوع جوينت باکس

 چهار راهه -3سه راهه  -2دو راهه -1 دامنه:

 باکس است.منظور شكل جوينت  مدل  4

بندي است که در آن تارهاي نوري ورودي و  منظور فايل گرافيكي نقشه رنگ بندي نقشه رنگ 5

 خروجي با رنگهاي موردنظر نمايش داده شده است.

 شماره دکل مفصل يا پايه جوينت باکس روي آن نصب شده است.  شماره دکل مفصل يا پايه 6

منظور کد ديسپاچپينگ و نام محلهاي مبدأ و مقصد مسير جوينت باکس  مسيرهاي ارتباطي 7

 است. 
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 Join_Box: نام الیه  جوينت باکس)فارسی( :  عارضهنام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

باکس  نتيها به جو بريف شيآرا كينقشه شماتمنظور لينك به فايلي است که  هابريف شيآرا 8

 دهد. را نشان مي

 توضیحات: 

 

 OF_PasEq: نام جدول تجهيزات پسيو فيبرنوري)فارسی( :  موجودیت غیرمکانینام 

 )التین(: موجودیت غیرمکانینام 
 Optical Fiber Passive Equipment  

 مخابرات -صنعت برق  :کالس

 موجودیت غیرمکانیتعریف 

 ياطالعات ارسال تيندارند و در ماه يكيالكتر هيبه تغذ ازيشود که ن يگفته م يزاتيبه تجه ينور بريدر شبكه ف

 روند. يو ... به کار م يكيزي،گرفتن انشعاب و ارتباطات فريمس ريتغ ،يکنند و صرفا جهت فرم بند ينم جاديا يرييتغ

 فيبر نورينام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Equip_ID String شناسه تجهيز 1

 - - Op_Fi_ID String  فيبر نوريشناسه  2

 - CoSys_Type String 3-1 نوع سيستم مخابراتي 3

 - - Subs_Name String نام ايستگاه يا مرکز ديسپاچينگ 4

 - - SubSt_Code String ديسپاچينگ ايستگاه کد 5

 - Equip_Type String 3-1 نوع تجهيز  6

 - Cab_Type String 3-1 نوع کابل  7

 - - Sta_Situa String ايستگاهمحل نصب در  8

 - - Path_Map String نقشه مسير  9

 - - Conec_Type String نوع کانكتور  10

 - - Manu_Fact String کارخانه سازنده 11

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 OF_PasEq: نام الیه تجهيزات پسيو فيبرنوري)فارسی( :  موجودیت غیرمکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
منظور شناسه ي است منحصر به فرد که جهت شناسايي تجهيز تعريف  شناسه تجهيز

 گرديده است. 

 است که اين تجهيز روي آن قرار گرفته است.  فيبر نوريمنظور شناسه  شناسه فيبر نوري 2

3 
 باشد. مي سيستم مخابراتي تجهيزمنظور نوع  نوع سيستم مخابراتي

 ساير-PDH 3ترمينال -SDH 2ترمينال -1دامنه: 

4 
نام ايستگاه يا مرکز 

 ديسپاچينگ

منظور نام ايستگاه يا مرکز ديسپاچينگ است که تجهيزات پسيو فيبرنوري 

 در آن نصب شده است. 

5 
شناسه ديسپاچينگ 

 ايستگاه

است که تجهيزات پسيو فيبرنوري در آن ايستگاهي ديسپاچينگ  کدمنظور 

 نصب شده است.

6 
 منظور نوع تجهيز پسيو فيبر نوري است.  نوع تجهيز 

 OCDF 2- ODF/OCDF 3- Patch Panel -1دامنه: 

7 
 منظور نوع کابل فيبر نوري است.  نوع کابل 

 OPGW -3خودنگهدار  -2خاکي  -1دامنه: 

 منظور محل نصب تجهيز پسيوفيبر نوري در ايستگاه است.  ايستگاهمحل نصب در  8

 )لينك به فايل نقشه ترانسميشن( نقشه مسير  9

 منظور نوع کانكتور تجهيز پسيو فيبر نوري است.  نوع کانكتور  10

اي است که تجهيز اکتيو فيبرنوري در آن ساخته شده منظور نام کارخانه کارخانه سازنده 11

 است.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات: 
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 OF_Ray: نام جدول فيبرنوري تار)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس  Optical Fiber Ray)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

  باشد.اطالعات تخصصي مربوط به تارهاي فيبر نوري مياين موجوديت غير مكاني مشتمل بر 

 فيبر نورينام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Ray_ID String شناسه تار 1

 - - OFCo_ID String شناسه کر فيبر نوري 2

 - - Op_Fi_ID String نوريشناسه فيبر  3

 - - OTDR OTDR_File Stringفايل نتيجه آخرين تست  4

 - - Ray_Sour String مبدأ تار 5

 - - Ray_Dest String مقصد تار 6
      
      
      

 توضیحات: 

 

 

 OF_Ray: نام جدول فيبرنوري تار)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
منظور شناسه اي است منحصر به فرد که جهت شناسايي تار فيبر نوري  شناسه تار

 تعريف گرديده است.

 منظور شناسه کر فيبر نوري است که تار درون آن قرار گرفته است.  شناسه کر فيبر نوري 2

 منظور شناسه فيبر نوري است که تار درون آن قرار گرفته است. شناسه فيبر نوري 3

فايل نتيجه آخرين تست  4
OTDR 

 باشد. مي OTDRمنظور لينك به فايل نتيجه آخرين تست 

 تار فيبر نوري است.  مبدأمنظور  مبدأ تار 5

 منظور مقصد تار فيبر نوري است. مقصد تار 6

   

   

 توضیحات:
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  PLC: نام جدول پي ال سي )فارسی( :  غیر مکانیموجودیت نام 

 مخابرات –صنعت برق  :کالس  PLC)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 عارضهتعریف 

 منظور تجهيز مخابراتي است که امواج مخابراتي را روي خطوط انتقال و فوق توزيع سوار مي کند.

 لينك مخابراتينام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Circt_Code String کد ديسپاچينگ مدار  1

 - - CoLin_ID String شناسه لينك مخابراتي  2

 - - Circt_Vol Smallinteger ولتاژ مدار  3

 گيگاهرتز  - Trans_Freq Double فرکانس فرستنده  4

 گيگاهرتز  - Reciv_Freq Double فرکانس گيرنده  5

 مگاهرتز - Band_Width Single پهناي باند  6

 - - Pro_ChaNum SmallInteger تعداد کانال حفاظت  7

 - - PABX PABX_Num Smallintegerتعداد  8

9 Bitrate کانال يك FirCan_Bit integer - - 

10 Bitrate  کانال دو SecCan_Bit integer - - 

 - - PLC_ChaNum Smallinteger تعداد کانال لينك پي ال سي 11

 - Opert_Meth String 3-1 طريقه بكارگيري 12

 - - PLC_Model String مدل 13

 - Equip_Type String 4-1 تجهيز بكار رفتهنوع  14

 - Eart_Cond String 2-1 وضعيت ارتينگ 15

 - - TPS TPS_Type String لنوع اينترفيس ترمينا 16

 - - Manu_Fact String کارخانه سازنده 17

 - - Manu_Count String کشور سازنده 18

 - - Manu_Year Smallinteger سال ساخت 19

20 Data  PLC_Data String 3-1 - 

21 PABX  PLC_PABX String 3-1 - 

22 DTS  PLC_DTS String - - 

23 TPS  PLC_TPS String 3-1 - 

 - - LMU  PLC_LMU_ID Stringشناسه  24

 - PLC_CoupTy String 4-1 نوع کوپلينگ  25

 متر - PLC_CoaLe Single متراژ کابل کواکسيال 26

 وات - PLC_PoCap Single ظرفيت تواني موجود 27

 وات - PLC_PoNom Single توان نامي 28

 وات - PLC_PoUs Single توان استفاده شده  29
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  PLC: نام جدول پي ال سي )فارسی( :  غیر مکانیموجودیت نام 

 مخابرات –صنعت برق  :کالس  PLC)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 عارضهتعریف 

 منظور تجهيز مخابراتي است که امواج مخابراتي را روي خطوط انتقال و فوق توزيع سوار مي کند.

 لينك مخابراتينام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - PLC_InsYear Smallinteger سال نصب 30

 توضیحات: 

 

  PLC: نام جدول  پي ال سي )فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 گردد.مداري است که امواج روي آن مدوله ميمنظور کد ديسپاچينگ  کد ديسپاچينگ مدار  1

2 
لينك شناسه 

 مخابراتي

پي ال لينك مخابراتي منظور شناسه منحصر بفردي است که جهت شناسايي 

 سي تعريف شده است.

 گردد.منظور ولتاژ مداري است که امواج روي آن مدوله مي ولتاژ مدار  3

 مي باشد. KHzبر حسب منظور فرکانس موج ارسالي فرستنده  فرکانس فرستنده  4

 مي باشد. KHzبر حسب منظور فرکانس موج ارسالي گيرنده  فرکانس گيرنده  5

 مي باشد.  KHzبر حسب منظور محدوده فرکانس کاري فرستنده  پهناي باند  6

 حفاظت مي باشد.منظور تعداد کانال در نظر گرفته شده براي  تعداد کانال حفاظت  7

 منظور تعداد سيگنال مربوط به ارتباط مرکز تلفن و حفاظت مي باشد. PABXتعداد  8

9 Bitrate منظور نرخ ارسال اطالعات توسط پي ال سي در کانال يك مي باشد. کانال يك 

10 Bitrate  منظور نرخ ارسال اطالعات توسط پي ال سي در کانال دو مي باشد. کانال دو 

تعداد کانال لينك پي  11

 ال سي
 مي باشد.  PLCهاي موجود در سيستم منظور تعداد کانال

12 
 منظور شيوه بكارگيري پي ال سي در مدار مي باشد. طريقه بكارگيري

 ناقص Backup-3سالم  Main 2-Backup-1دامنه: 

 منظور نام مدل پي ال سي مي باشد. مدل 13

14 
 تجهيز بكار رفته در پي ال سي مي باشد.منظور نوع  تجهيز بكار رفتهنوع 

 آنالوگ و ديجيتال -4ديجيتال -3نيمه ديجيتال -2آنالوگ -1دامنه: 

مخابراتي داراي سيستم ارتينگ مستقل از ايستگاه انتقال و فوق توزيع  سايتآيا  وضعيت ارتينگ 15

 همبند شده-2مستقل -1دارد يا خير.   دامنه: 

 نوع اينترفيس 16

  TPSترمينال

 بكار رفته در پي ال سي مي باشد. TPSترمينال منظور نوع 
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  PLC: نام جدول  پي ال سي )فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 مي باشد. پي ال سيمنظور کارخانه سازنده  کارخانه سازنده 17

 مي باشد. پي ال سيمنظور کشور سازنده  کشور سازنده 18

 مي باشد. پي ال سيمنظور سال ساخت  سال ساخت 19

20 Data   منظور اينست کهPLC  چگونه ازData کند.حمايت مي 

 ندارد -3آنالوگ  -2ديجيتال  -1دامنه: 

21 PABX  
  

 کند.حمايت مي PABXچگونه از  PLCمنظور اينست که 

 ندارد -3آنالوگ  -2ديجيتال  -1دامنه: 

22 DTS   منظور استفاده ازPLC کانال  يبراDTS  تلفن(hot lineم )باشد. ي 

23 TPS   :ندارد -3آنالوگ  -2ديجيتال  -1دامنه 

 باشد. مي PLCدر  LMUشناسه منظور   LMUشناسه  24

 باشد.مي PLCنوع کوپلينگ منظور  نوع کوپلينگ  25

 بين مداري -4سه فاز  -3دو فاز  -2فاز به زمين  -1دامنه: 

 باشد. ميبر حسب متر  PLCمتراژ کابل کواکسيال در منظور  متراژ کابل کواکسيال 26

 باشد. مي بر حسب وات PLCظرفيت تواني موجود در منظور  ظرفيت تواني موجود 27

 باشد. ميبر حسب وات  PLCتوان نامي در منظور  توان نامي  28

 باشد. ميبر حسب وات  PLCتوان استفاده شده در منظور  توان استفاده شده  29

 باشد. ميPLCسال نصب منظور  سال نصب 30

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات:  
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 TPS: نام جدول سيستم حفاظت از راه دور )فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس  TPS)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

سيستتتم باشد. تخصصي مربوط به سيستم حفاظت از راه دور مي اين موجوديت غير مكاني مشتمل بر اطالعات

بتته منظتتور قطتتع تقريبتتا همزمان دو طرف خط فشار قوي در موقع بروز عيب شبتتكه استتتفاده متتي مذکور 

 . شتتود

 فيبر نوري، پي ال سينام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :غیر مکانیموجودیت مشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - TPS TPS_ID Stringشناسه  1

 - - CoLin_ID String شناسه لينك مخابراتي  2

 - - Pro_ChaNum Smallinteger تعداد کانال حفاظت  3

 - TPS TPS_IntTy String 3-1 نوع اينترفيس ترمينال 4

 - - TPS_CirCod String شناسه مدار 5

 - - TPS_LiCod String شناسه خط مورد حفاظت 6

 ولت - Circt_Vol Smallinteger ولتاژ مدار  7

 - - Manu_Fact String کارخانه سازنده 8

 - - TPS_ComNum Smallinteger تعداد فرمانها 9

 - - TPS_UsCoNu Smallinteger تعداد فرمانهاي استفاده شده 10

 - CoLin_Type String 7-1 نوع لينك مخابراتي  11

نوع لينك مخابراتي مورد  12

 استفاده 
TPS_ComLiCo String 3-1 - 

 - TPS_Usa String 2-1 نوع کاربري 13

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 TPS: نام جدول سيستم حفاظت از راه دور )فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
ي است که جهت شناسايي سيستم حفاظت از راه منحصر به فردمنظور شناسه  TPSشناسه 

 دور تعريف مي گردد.

2 
شناسه لينك 

 مخابراتي 

است منحصر به فرد که جهت شناسايي لينك مخابراتي فيبر اي منظور شناسه 

 نوري يا پي ال سي تعريف شده است. 

 باشد. سيستم حفاظت از راه دور ميمنظور تعداد کانال  تعداد کانال حفاظت  3

4 
نوع اينترفيس 

 TPS ترمينال

 باشد.سيستم حفاظت از راه دور ميمنظور تعداد کانال 

 E1-G.703 3- 64k/s -2آنالوگ  PLC -1دامنه: 

 باشد. سيستم حفاظت از راه دور مي شناسه مدارمنظور  شناسه مدار 5

شناسه خط مورد  6

 حفاظت

 باشد.سيستم حفاظت از راه دور مي شناسه خط مورد حفاظت درمنظور 

 باشد.مي KVبر حسب سيستم حفاظت از راه دور ولتاژ مدار منظور  ولتاژ مدار  7

 باشد. سيستم حفاظت از راه دور مي کارخانه سازندهمنظور  کارخانه سازنده 8

 باشد.سيستم حفاظت از راه دور مي تعداد فرمانها درمنظور  تعداد فرمانها 9

تعداد فرمانهاي  10

 استفاده شده
 باشد.سيستم حفاظت از راه دور مي تعداد فرمانهاي استفاده شده درمنظور 

 باشد.سيستم حفاظت از راه دور مي نوع لينك مخابراتي درمنظور  نوع لينك مخابراتي  11

تار تاريك  -E1  5کانال  -4 64کانال  -3کانال آنالوگ  -PLC 2کانال  -1دامنه: 

 ساير -PLC 7و   E1همزمان  -6

نوع لينك مخابراتي  12

 مورد استفاده 

 باشد.سيستم حفاظت از راه دور ميشناسه لينك مخابراتي مورد استفاده منظور 

 هر دو است. -3فيبر  -PLC 2 -1دامنه: 

 باشد.سيستم حفاظت از راه دور مي نوع کاربريمنظور  نوع کاربري 13

 2اصلي  -2 1اصلي  -1دامنه: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات:  
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  LMU: جدولنام   ال ام يو)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس LMU)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

اين دستگاه باشد. ( ميLMUاين موجوديت غير مكاني مشتمل بر اطالعات تخصصي مربوط به جعبه تطبيق امپدانس )

 . باشد دارا مي PLC مخابراتيتجهيزات  و کابل کواکسيال و با خازن کوپالژ تطبيق کامل را

 پي ال سي، الين تراپنام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - LMU_ID String شناسه  1

 - - LinTr_ID String شناسه الين تراپ 2

 - - PLC_ID String شناسه پي ال سي  3

 - LMU_Hyb String 2-1 هايبريد  4

 - - Manu_Count String کشور سازنده 5

      

      

      

      

 توضیحات: 

 

 

  LMU: نام جدول  ال ام يو)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
ي است که جهت شناسايي ال ام يو تعريف مي منحصر به فرد منظور شناسه شناسه 

 گردد.

 باشد. منظور شناسه الين تراپ مربوط به ال ام يو مي شناسه الين تراپ 2

3 
منظور شناسه منحصر بفردي است که جهت شناسايي پي ال سي تعريف شده  شناسه پي ال سي

 است.

4 
 باشد.هايبريد مربوط به ال ام يو ميمنظور وضعيت  هايبريد 

 ندارد -2دارد  -1دامنه: 

 باشد.منظور کشور سازنده ال ام يو مي کشور سازنده 5

   

   

 توضیحات:  
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 TeCo_DWi: نام جدول زوج سيم مخابراتي )فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 )التین(:  موجودیت غیر مکانینام 
Telecommunication Double Wire 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

 نمايد.باشد که از زوج سيم مخابراتي جهت انتقال اطالعات استفاده ميمنظور نوعي از لينك مخابراتي مي

 لينك مخابراتينام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - CoLin_ID String شناسه لينك مخابراتي  1

2 
تعداد زوج سيم در کابل 

 مخابراتي 
DouWir_Num Smallinteger - - 

 - - UsgDW_Num Smallinteger تعداد زوج استفاده شده  3

 - - TeCo_CaLe Double متراژ کابل 4

      
      

      

 توضیحات: 

 

 TeCo_DWi: نام جدول زوج سيم مخابراتي )فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 منظور شناسه منحصر بفرد لينك مخابراتي مربوطه است. شناسه لينك مخابراتي  1

2 
تعداد زوج سيم در 

 کابل مخابراتي 
 هاي موجود در يك کابل مي باشد. منظور تعداد زوج سيم

3 
تعداد زوج استفاده 

 شده 
 هاي استفاده شده در کابل مي باشد.منظور تعداد زوج سيم

 منظور متراژ زوج سيم مخابراتي است.  متراژ کابل 4

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات:
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 LeaseLine: نام جدول کانال استيجاري )فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس Lease Line)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

 نمايد.جهت انتقال اطالعات استفاده ميخطوط استيجاري باشد که از منظور نوعي از لينك مخابراتي مي

 لينك مخابراتينام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - CoLin_ID String شناسه لينك مخابراتي  1

 - - Canal_Type String نوع کانال 2

 - - Band_Width Single پهناي باند 3

 - - BiteRate Smallinteger ريتبيت  4

  - - Total_Cap Integer ظرفيت کل  5

 - - OpCom_Name String شرکت واگذار کننده 6

 - - CoLin_Type String نوع لينك مخابراتي 7

 - - Canal_Sour String مبدأ کانال 8

 - - Canal_Dest String مقصد کانال 9

 - - Application String کاربرد 10

 توضیحات: 

 

 LeaseLine: نام جدول کانال استيجاري)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 منظور شناسه لينك مخابراتي مربوطه است. شناسه لينك مخابراتي  1

2 
 استيجاري است.منظور نوع کانال خطوط  نوع کانال

 

 منظور پهناي باند کانال مي باشد. پهناي باند 3

 مي اشد. خطوط استيجاري ديجيتال منظور نرخ ارسالي اطالعات توسط  بيت ريت 4

 هاي موجود در خط مي باشد. منظور تعداد کانال ظرفيت کل  5

 باشد.منظور نام شرکت واگذار کننده خط استيجاري مي  شرکت واگذار کننده 6

 منظور نوع لينك مخابراتي کانال استيجاري است.  نوع لينك مخابراتي 7

 استيجاري است.  مبدأ کانالمنظور  مبدأ کانال 8

 استيجاري است.  مقصد کانالمنظور  مقصد کانال 9

 منظور کاربرد کانال استيجاري است.  کاربرد 10

 توضیحات:  
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 Wir_Lan: نام جدول وايرلس لن)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس  Wireless LAN)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

 نمايد. نتقال اطالعات )ارسال و دريافت( استفاده ميانوعي لينك مخابراتي است که از ارتباط وايرلس جهت 

 لينك مخابراتينام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - CoLin_ID String شناسه لينك مخابراتي  1

 - - Or_Antenn_ID String شناسه آنتن مبدا 2

 - - De_Antenn_ID String شناسه آنتن مقصد 3

 - - Name_Stand String استاندارد مورد استفاده 4

 کيلومتر - Wirles_Len Double طول لينك مخابراتي 5

 گيگاهرتز Wirles_Freq String 4-1 يفرکانس کار 6

 - - Wirles_Br String مارک دستگاه 7

 - - Wirles_Model String مدل دستگاه 8
 - - Wir_OuPo_Max Single دستگاه يحداکثر توان خروج 9

 - - Antenn_Effi Single بهره آنتن 10
 - Wirles_DatTyp String 4-1 داده ينوع محتوا 11

 توضیحات: 
 

 Wir_Lan: نام جدول وايرلس لن)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 منظور شناسه لينك مخابراتي وايرلس لن مربوطه است. شناسه لينك مخابراتي  1

 مي باشد. لينك وايرلس لنمبدا  منظور شناسه آنتن شناسه آنتن مبدا 2

 مي باشد. لينك وايرلس لنآنتن مقصد منظور نام  شناسه آنتن مقصد 3

 باشد.مي  منظور استاندارد مورد استفاده براي لينك وايرلس لن استاندارد مورد استفاده 4

 منظور طول لينك مخابراتي با واحد کيلومتر مي باشد.   طول لينك مخابراتي 5

6 
 باشد. منظور فرکانس کاري وايرلس لن مي  يفرکانس کار

 ريسا -4 5850-5725 -3 5350-5250 -2 5/2483-2400 -1دامنه: 

 باشد. منظور مارک دستگاه وايرلس لن مي مارک دستگاه 7

 باشد.منظور مدل دستگاه وايرلس لن مي مدل دستگاه 8

 باشد.وايرلس لن مي دستگاه يحداکثر توان خروجمنظور  دستگاه يحداکثر توان خروج 9

 باشد.وايرلس لن مي بهره آنتنمنظور  بهره آنتن 10

11 
 باشد.منظور نوع محتواي داده وايرلس لن مي داده ينوع محتوا

 ريسا-4وابسته  يشبكه شرکتها-3شبكه اسكادا  -2 يشبكه داخل -1دامنه 
 توضیحات:
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 Satt_Link :نام جدول ايماهواره ارتباط)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 مخابرات –صنعت برق  :کالس Sattelite Link)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

 نمايد. نتقال اطالعات )ارسال و دريافت( استفاده ميااي جهت ارتباط ماهوارهنوعي لينك مخابراتي است که از 

 لينك مخابراتينام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - CoLin_ID String شناسه لينك مخابراتي  1

 - - Or_Antenn_ID String شناسه آنتن مبدا 2

 - - De_Antenn_ID String شناسه آنتن مقصد 3

 - Path_Type String 2-1 نوع مسير 4

 مگا بايت - Sys_Cap String ظرفيت سيستم 5

 - - Voi_ChaNum Smallinteger مورد استفاده Voiceتعداد کانال  6

 - - DTS_ChaNum Smallinteger مورد استفاده DTSتعداد کانال  7

 - - Data_ChaNum Smallinteger مورد استفاده Dataتعداد کانال  8

 - - Fact_Name String نام شرکت اجاره دهنده تجهيزات 9

 توضیحات: 

 

 Satt :نام جدول ايماهواره ارتباط)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 منظور شناسه لينك مخابراتي ماهواره اي مربوطه است. شناسه لينك مخابراتي  1

 مي باشد. ايلينك مخابراتي ماهوارهمبدا  منظور شناسه آنتن شناسه آنتن مبدا 2

 مي باشد. ايلينك مخابراتي ماهوارهآنتن مقصد منظور نام  شناسه آنتن مقصد 3

  Main 2- Backup -1مي باشد. دامنه:  نوع مسيرمنظور  نوع مسير 4

5 
مي  Hzبر حسب  ايمنظور ظرفيت سيستم لينك مخابراتي ماهواره ظرفيت سيستم

 باشد.

6 
مورد  Voiceتعداد کانال 

 استفاده

 مي باشد. ايماهوارهارتباط  مورد استفاده Voiceتعداد کانال منظور 

 مي باشد. ايماهوارهارتباط  مورد استفاده DTSتعداد کانال منظور  مورد استفاده DTSتعداد کانال  7

 مي باشد. ايماهواره ارتباط مورد استفاده Dataتعداد کانال منظور  مورد استفاده Dataتعداد کانال  8

نام شرکت اجاره دهنده  9

 تجهيزات

 مي باشد. ايماهوارهارتباط  نام شرکت اجاره دهنده تجهيزاتمنظور 

 توضیحات:  
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 Radio :نام جدول بيسيم)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس  Radio)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

 نوعي از لينك مخابراتي است که از بي سيم ثابت، دستي يا خودرويي جهت انتقال اطالعات استفاده مي نمايد.

 لينك مخابراتينام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - CoLin_ID String شناسه لينك مخابراتي  1

 - - Or_Antenn_ID String شناسه آنتن مبدا 2

 - - De_Antenn_ID String شناسه آنتن مقصد 3

4 
ايستگاه تكرار کننده  شناسه

 مرتبط 
RepSta_ID String - - 

 - - Rad_Model String مدل بي سيم 5

 مگاهرتز - Band_Width Single پهناي باند 6

 - Cab_Type String 4-1 نوع کابل  7

 متر - Rad_CaLe Double متراژ کابل 8

 - - Rad_OuPo Single توان خروجي بي سيم 9

 - - Rad_RePo Single برگشتي از آنتنتوان  10

 - Eart_Cond String 3-1 وضعيت ارتينگ  11

 - Rad_LiAr String 2-1 وضعيت برقگير  12

 - Application String 3-1 کاربرد 13

 - Rad_FeTy String 5-1 نوع تغذيه 14

 - - Manu_Comp String شرکت سازنده 15

 - - Manu_Count String کشور سازنده  16

 - - Serial_Num String  ميسيب اليشماره سر 17

 - - Rad_PropCo String ميسيشماره کد اموال ب 18

 - - Rad_CaLID String در شبكه ييکد شناسا 19

 - - Rad_ChaNum String شده يزيتعداد کانال برنامه ر 20

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 WirLes :نام جدول بيسيم)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 منظور شناسه لينك مخابراتي بيسيم است. شناسه لينك مخابراتي  1

 مي باشد. لينك مخابراتي بيسيممبدا  منظور شناسه آنتن شناسه آنتن مبدا 2

 مي باشد. لينك مخابراتي بيسيمآنتن مقصد منظور نام  آنتن مقصدشناسه  3

4 
ايستگاه تكرار  شناسه

 کننده مرتبط

 باشد.بي سيم مي ايستگاه تكرار کننده مرتبط شناسهمنظور 

 منظور مدل بيسيم است.  مدل بي سيم 5

 مي باشد. Hzمنظور محدوده فرکانس کاري فرستنده بي سيم بر حسب  پهناي باند 6

 -3فوم هلياکس  -2کواکسيال  -1دامنه: بيسيم است. نوع کابل منظور  نوع کابل  7

 زوج بهم تابيده -4فوم هلياکس -کواکسيال

 بيسيم بر حسب متر است.متراژ کابل منظور  متراژ کابل 8

 بر حسب وات است.توان خروجي بي سيم منظور  توان خروجي بي سيم 9

 بيسيم بر حسب وات است. توان برگشتي به آنتنمنظور  توان برگشتي از آنتن 10

 ندارد -3ايستگاه  -2مجزا  -1باشد. دامنه: منظور وضعيت ارتينگ بيسيم مي وضعيت ارتينگ  11

 ندارد -2دارد  -1باشد.  دامنه: منظور وضعيت برقگير بيسيم مي وضعيت برقگير  12

 باشد. منظور کاربرد بيسيم مي کاربرد 13

 خودرويي -3دستي -2ثابت -1دامنه: 

 -3کانورتور  -2شارژر و باطري  -1باشد. دامنه: منظور نوع تغذيه بيسيم مي نوع تغذيه 14

 ساير -5شارژر متصل به يوپي اس  -4شارژ 

 باشد. منظور شرکت سازنده بيسيم مي شرکت سازنده 15

 باشد. منظور کشور سازنده بيسيم مي کشور سازنده  16

 باشد. مي ميسيب اليشماره سرمنظور   ميسيب اليشماره سر 17

 باشد. مي ميسيشماره کد اموال بمنظور  ميسيشماره کد اموال ب 18

 باشد. مي (caller id)بيسيم  در شبكه ييکد شناسامنظور   در شبكه ييکد شناسا 19

 يزيتعداد کانال برنامه ر 20

 شده

 باشد. بيسيم مي شده يزيتعداد کانال برنامه رمنظور 

   

   

   

   

   

   

 توضیحات:
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 MacroWav: نام جدول ماکروويو)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس Macrowave)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

 نمايد.امواج ماکروويو جهت تبادل اطالعات استفاده ميباشد که از منظور نوعي از لينك مخابراتي مي

 لينك مخابراتينام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :موجودیت غیر مکانیمشخصات اقالم توصیفی 

ردی

 ف

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان

 - - CoLin_ID String شناسه لينك مخابراتي  1

 - - Or_Antenn_ID String شناسه آنتن مبدا 2

 - - De_Antenn_ID String شناسه آنتن مقصد 3

ايستگاه تكرار کننده  شناسه 4

 مرتبط 
RepSta_ID String - - 

 -  TrMod_Type String 3-1 نوع مدوالسيون فرستنده  5

 - - Chan_Cap Single ظرفيت کانال  6

 - - Chan_Num Smallinteger تعداد کانال  7

 - - Manu_Comp String شرکت سازنده  8

 - - Macro_FrBa Single باند فرکانسي 9

 توضیحات: 

 
 

 MacroWav: نام جدول ماکروويو)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :موجودیت غیر مکانیتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 است. ماکروويو لينك مخابراتي منظور شناسه شناسه لينك مخابراتي  1

 مي باشد. ماکروويولينك مخابراتي مبدا  منظور شناسه آنتن شناسه آنتن مبدا 2

 مي باشد. ماکروويولينك مخابراتي آنتن مقصد منظور نام  شناسه آنتن مقصد 3

ايستگاه تكرار  شناسه 4

 کننده مرتبط

 باشد.بي سيم مي ايستگاه تكرار کننده مرتبط شناسهمنظور 

نوع مدوالسيون  5

 فرستنده 

شود که شامل موارد ذيل مي    منظور نوع مدالسيوني که روي فرستنده نصب مي   

 فرکانس-3دامنه -2فاز -1باشد. دامنه: 

 باشد. ماکروويو ميظرفيت کانال منظور  ظرفيت کانال  6

 باشد. ماکروويو ميتعداد کانال منظور  تعداد کانال  7

 باشد. منظور شرکت سازنده تجهيز ماکروويو مي شرکت سازنده  8

 منظور باند فرکانسي ماکروويو است. باند فرکانسي 9

 توضیحات:  
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 Spr_Spec: نام جدول طيف گسترده)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس Spread Spectrum)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

اين روش توان سيگنال نمايد. نتقال اطالعات )ارسال و دريافت( استفاده ميانوعي لينك مخابراتي است که جهت 

راديويي نقطه به نقطه به عبارتي ديگر اين روش يك نوع لينك نمايد. ارسالي را در يك طيف فرکانسي پخش مي

 است. 

 لينك مخابراتيی مربوطه: نام عوارض یا موجودیتهای غیر مکان

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - CoLin_ID String شناسه لينك مخابراتي  1

 - - Or_Antenn_ID String شناسه آنتن مبدا 2

 - - De_Antenn_ID String شناسه آنتن مقصد 3

 مگابايت - Sys_Cap String ظرفيت سيستم 4

 - - Data_ChaNum Smallinteger مورد استفاده Dataتعداد کانال  5

 - - Prot_Type String يپروتكل ارتباط 6

 - - Count_Name String نام کشور سازنده تجهيزات 7

      

 توضیحات: 

 

 Spr_Spec: نام جدول طيف گسترده)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
هر لينك ي است که جهت شناسايي منحصر به فردمنظور شناسه  شناسه

 تعريف مي گردد.مخابراتي طيف گسترده 

 منظور نام ايستگاه مبدأ در لينك مخابراتي طيف گسترده است.  ايستگاه مبدأ 2

 منظور نام ايستگاه مقصد در لينك مخابراتي طيف گسترده است.  ايستگاه مقصد 3

 رفيت سيستم لينك مخابراتي طيف گسترده است. ظمنظور  ظرفيت سيستم 4

5 
در لينك مخابراتي طيف  مورد استفاده Dataمنظور تعداد کانال  مورد استفاده Dataتعداد کانال 

 گسترده است. 

 .استاندارد استفاده شده جهت ارتباط استمنظور  يپروتكل ارتباط 6

7 
منظور نام کشور سازنده تجهيزات لينك مخابراتي طيف گسترده  نام کشور سازنده تجهيزات

 است. 

 توضیحات:  
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 CompNet_Equ: جدولنام  تجهيزات شبكه کامپيوتري)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس  Computer Network Equipments)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

  باشد.ميدر ايستگاههاي مخابراتي اين موجوديت مشتمل بر اطالعات تخصصي مربوط به تجهيزات شبكه کامپيوتري 

 ايستگاه مخابراتي و اسكادانام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - CoNet_ID String شناسه تجهيز شبكه کامپيوتري 1

 - - Station_ID String ايستگاه مخابراتيشناسه  2

 - Equip_Type String 10-1 نوع تجهيز  3

 - - CoNet_Model String مدل 4

 - - Manu_Fact String کارخانه سازنده 5

 مگاهرتز Band_Width String 3-1 پهناي باند 6

 - - CoNet_PoNu String تعداد پورت 7

 - - CoNet_OpMaNu Single تعداد ماژول نوري 8

 - - CoLin_Name String نام لينك ارتباطي مرتبط 9

 توضیحات: 

 

 CompNet_Equ: نام جدول کامپيوتريبكه تجهيزات ش)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
شناسه تجهيز شبكه 

 کامپيوتري

منظور شناسه منحصر به فردي است که براي شناسايي تجهيز شبكه 

 شود.کامپيوتري معرفي مي

 منظور شناسه ايستگاهي است که تجهيز ضبط مكالمه در آن مستقر است.  ايستگاه مخابراتيشناسه  2

3 

 باشد. منظور نوع تجهيز شبكه کامپيوتري مي نوع تجهيز 

 VOIP FXS -6هاب سويچ  -5سويچ روتر  -4هاب  -3روتر  -2دامنه: سويچ 

7- VOIP FXO 8-  الين ترمينال -10سويچ روتر نوري  -9سويچ نوري 

 باشد.مدل تجهيز شبكه کامپيوتري ميمنظور  مدل 4

 باشد.منظور کارخانه سازنده تجهيز شبكه کامپيوتري مي کارخانه سازنده 5

 باشد. منظور پهناي باند تجهيز شبكه کامپيوتري مي پهناي باند 6

 F/E 2- GE 3-10GE -1دامنه: 

 باشد. منظور تعداد پورت تجهيز شبكه کامپيوتري مي تعداد پورت 7

 باشد. تجهيز شبكه کامپيوتري مي تعداد ماژول نوريمنظور  تعداد ماژول نوري 8

 منظور نام لينك ارتباطي است که تجهيز در آن استفاده شده است. نام لينك ارتباطي مرتبط 9

 توضیحات:
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 Convers_Rec: جدولنام  ضبط مكالمات)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس Conversation Recordings)التین(:  مکانیموجودیت غیر نام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

  باشد.اين موجوديت غير مكاني مشتمل بر اطالعات تخصصي مربوط به ضبط مكالمات در ايستگاههاي مخابراتي مي

 اسكاداايستگاه مخابراتي و نام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - ConRec_ID String شناسه ضبط مكالمه 1

 - - Station_ID String ايستگاه مخابراتيشناسه  2

 - - ConRec_Model String مدل ضبط مكالمات 3

 - - Chan_Cap String ظرفيت کانال  4

 - - Manu_Fact String کارخانه سازنده  5

 - - Manu_Count String کشور سازنده 6

 - - Manu_Year SmallInteger سال ساخت  7

 - - Inst_Date Date تاريخ نصب  8

 ساعت - Time_Cap integer ظرفيت زماني ذخيره مكالمات  9

 - - Data_Cap String ظرفيت داده  10

 توضیحات:

 

 Convers_Rec: جدولنام  ضبط مكالمات)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
منظور شناسه منحصر به فردي است که براي شناسايي تجهيز ضبط مكالمه  شناسه ضبط مكالمه

 شود.معرفي مي

 منظور شناسه ايستگاهي است که تجهيز ضبط مكالمه در آن مستقر است.  شناسه ايستگاه مخابراتي 2

 منظور مدل دستگاه تجهيز ضبط مكالمات است.  مدل ضبط مكالمات 3

 منظور ظرفيت کانال تجهيز ضبط مكالمات است. ظرفيت کانال  4

 منظور کارخانه سازنده تجهيز ضبط مكالمات است. کارخانه سازنده  5

 منظور کشور سازنده تجهيز ضبط مكالمات است. سازندهکشور  6

 منظور سال ساخت تجهيز ضبط مكالمات است. سال ساخت  7

 منظور تاريخ نصب تجهيز ضبط مكالمات است. تاريخ نصب  8

ظرفيت زماني ذخيره  9

 مكالمات 

تجهيز ضبط مكالمات با واحد ساعت  ظرفيت زماني ذخيره مكالماتمنظور 

  است.

 تجهيز ضبط مكالمات است.ظرفيت داده منظور  ظرفيت داده  10

 توضیحات:
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 Tel_Center: جدولنام  مرکز تلفن)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس Telephone Center)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 موجودیت غیر مکانیتعریف 

  باشد.بر اطالعات تخصصي مربوط به مراکز تلفن در ايستگاههاي مخابراتي مي اين موجوديت غير مكاني مشتمل

 ايستگاه مخابراتي و اسكادانام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - TelCen_ID String شناسه مرکز تلفن 1

 - - TelCen_Model String مدل دستگاه  2

 - - TelCen_Cap String ظرفيت مرکز 3

 - TelCen_FeTy String 3-1 نوع تغذيه  4

 - - Manu_Fact String کارخانه سازنده  5

 - - TelCen_TrNum Smallinteger تعداد ترانك 6

      

      

      

 توضیحات: 

 

 Tel_Center: جدولنام  مرکز تلفن)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
منظور شناسه منحصر به فردي است که براي شناسايي هر مرکز تلفن معرفي  شناسه مرکز تلفن

 شود.مي

 باشد. منظور مدل دستگاه مرکز تلفن مي مدل دستگاه  2

 باشد.منظور ظرفيت مرکز تلفن مي ظرفيت مرکز 3

4 
 باشد. دستگاه مرکز تلفن مي نوع تغذيهمنظور  نوع تغذيه 

 ACبرق  -DC 3شارژر  -2باطري  -1دامنه: 

 باشد. دستگاه مرکز تلفن مي کارخانه سازندهمنظور  کارخانه سازنده  5

 باشد. مرکز تلفن مي تعداد ترانكمنظور  تعداد ترانك 6

7   

   

   

   

 توضیحات:  
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 نام موجودیت غیرمکانی )فارسی( : 

 مرکز تلفن – ايستگاه مخابراتي و اسكادا

 Com_Stat_Tel_Center :نام جدول

  نام موجودیت غیرمکانی )التین( :

Communication Station_Telephone Center 
 مخابرات -صنعت برق  :کالس

 تعریف موجودیت غیرمکانی

مي باشد. ارتباط اين دو موجوديت به  مرکز تلفنمخابراتي و اسكادا و ايستگاه اين جدول ارتباط دهنده دو جدول 

 صورت چند به چند است.

 مرکز تلفن، مخابراتي و اسكاداايستگاه نام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 مشخصات اقالم توصیفی عارضه:

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - ComSt_ID String مخابراتي و اسكاداشناسه ايستگاه  1

 - - TelCen_ID String شناسه مرکز تلفن 2

      

 توضیحات: 
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 Mux: جدولنام  ماکس)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 مخابرات -صنعت برق  :کالس MUX)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 غیر مکانی موجودیتتعریف 

  باشد.اين موجوديت غير مكاني مشتمل بر اطالعات تخصصي مربوط به ماکس در ايستگاههاي مخابراتي مي

 ، مايكروويو، تجهيزات اکتيو فيبر نوريايستگاه مخابراتي و اسكادانام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع فیلدنام  عنوان ردیف

 - - Mux_ID String شناسه ماکس 1

 - Mux_Type String 3-1 نوع ماکس  2

 - - Manu_Fact String کارخانه سازنده 3

 - - Mux_Model String مدل 4

 - - Mux_ModNum Smallinteger تعداد ماژول 5

 - - Mux_ChaNum SmallInteger تعداد کل کانال 6

مخابراتي و شناسه ايستگاه  7

 اسكادا
ComSt_ID String - - 

 - - OF_AE_ID String شناسه تجهيز اکتيو فيبر نوري 8

 - - MWLin_ID String شناسه مايكروويو  9

 توضیحات: 

 

 Mux: جدولنام  ماکس)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

1 
منظور شناسه منحصر به فردي است که براي شناسايي هر ماکس  شناسه ماکس

 شود.معرفي مي

2 
 باشد. منظور نوع ماکس مي نوع ماکس 

 PDH -3فيبر نوري مستقيم  -2ماکروويوي  -1دامنه: 

 باشد. منظور کارخانه سازنده ماکس مي کارخانه سازنده 3

 باشد. ماکس ميمنظور مدل  مدل 4

 باشد. منظور تعداد ماژول ماکس مي تعداد ماژول 5

 باشد. منظور تعداد کل کانال ماکس مي تعداد کل کانال 6

 منظور شناسه ايستگاه مربوط به ماکس مي باشد.  مخابراتي و اسكاداشناسه ايستگاه  7

 مربوط به ماکس مي باشد.  نوريتجهيز اکتيو فيبر منظور شناسه  شناسه تجهيز اکتيو فيبر نوري 8

 منظور شناسه مايكروويو مربوط به ماکس مي باشد.  شناسه مايكروويو  9

   

 توضیحات:  
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 Channel: جدولنام  کانال)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 مخابرات –صنعت برق  :کالس Channel)التین(:  موجودیت غیر مکانینام 

 مکانیموجودیت غیر تعریف 

به محيطي گفته يك کانال  باشد.اين موجوديت غير مكاني مشتمل بر اطالعات تخصصي مربوط به کانال مخابراتي مي

 .شودشود که از آن براي انتقال اطالعات از يك فرستنده به يك گيرنده استفاده ميمي

 ضبط مكالمات، مرکز تلفن، BTS، لينك مخابراتينام عوارض یا موجودیتهای غیر مکانی مربوطه: 

 :عارضهمشخصات اقالم توصیفی 

 واحد دامنه نوع نام فیلد عنوان ردیف

 - - Chan_ID String شناسه کانال 1

 - - Chan_Num String شماره کانال  2

 - - Chan_Usage String مورد استفاده  3

 - - Equi_IP String آي پي تجهيز 4

 هرتز - Trans_Freq Double فرکانس فرستنده  5

 هرتز - Reciv_Freq Double فرکانس گيرنده 6

 - - Chan_Prot String ي)پروتكل( ارتباط نوع استاندارد 7

 - - CoLin_ID String شناسه لينك مخابراتي  8

 - - BTS_ID String شناسه بي تي اس 9

 - - TelCen_ID String شناسه مرکز تلفن 10

 - - ConRec_ID String مكالمه شناسه ضبط 11

 - - Comments String توضيحات 12

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 توضیحات: 
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 Channel: جدولنام  کانال)فارسی( :  موجودیت غیر مکانینام 

 :عارضهتعریف و دامنه اقالم توصیفی  

 تعریف و دامنه  عنوان ردیف

 شود.منظور شناسه منحصر به فردي است که براي شناسايي هر کانال معرفي مي شناسه کانال 1

 باشد. منظور شماره کانال مي شماره کانال  2

3 

اگر مسير کانال داراي چندين استفاده باشد،  باشد.منظور مورد استفاده کانال مي مورد استفاده 

استفاده هاي کانال بايستي ترتيب استفاده هاي آن به صورت صحيح وارد شود. 

 مي باشد. ضبط مكالماتو  مرکز تلفن، BTS، لينك مخابراتيشامل 

 باشد.منظور آي پي تجهيز استفاده شده در کانال مي آي پي تجهيز 4

 باشد.فرکانس فرستنده کانال ميمنظور  فرکانس فرستنده  5

 باشد.منظور فرکانس گيرنده کانال مي فرکانس گيرنده 6

 نوع استاندارد 7

 ي)پروتكل( ارتباط

 باشد. ي کانال مي)پروتكل( ارتباط نوع استانداردمنظور 

شناسه لينك  8

 مخابراتي

 منظور شناسه لينك مخابراتي مربوط به کانال مي باشد. 

 مربوط به کانال مي باشد.  بي تي اسمنظور شناسه  تي اسشناسه بي  9

 کانال مي باشد.مرکز تلفن مربوط به منظور شناسه  شناسه مرکز تلفن 10

 کانال مي باشد. مربوط به منظور شناسه ضبط مكالمه  شناسه ضبط مكالمه 11

 کانال مي باشد.  توضيحات بيشتر مربوط به مسيرمنظور  توضيحات 12

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 توضیحات:  

 




