
 مروري بر فعاليتهاي انجام شده 

 در خصوص كدگذاري هستنده ها

برق چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت در نسخه   

توزيعبخش انتقال و فوق در   

 طوسيصنعتي خواجه نصيرالدين دانشگاه 
 98خرداد 

 شركت مديريت شبكه برق ايران شركت توانير



 مقدمه
 مكاني داده پايگاه استاندارد چهارم و سوم دوم، اول، نسخه برق، صنعت GIS جامع طرح آغاز از بعد•

  و تهيه 1397 و 1391 ،1387 ،1382 هايسال در ترتيب به توزيع فوق و انتقال بخش در برق صنعت
   .شد ابالغ

 .است نشده ارائه ها هستنده كدگذاري براي روالي يا سيستمي تاكنون•

 برقراري و برق صنعت داده هاي پايگاه همسان سازي براي ايران برق شبكه مديريت شركت در•
 در كدگذاري دستورالعمل اين كه است شده داده توسعه كدگذاري دستورالعمل يك آن ها، با ارتباط
   .است شده سازيپياده PGDS سامانه

  به نياز برق صنعت تخصصي سامانه هاي ديگر با GIS سيستم ارتباط برقراري براي آنجايي كه از•
 ارائه شده كدگذاري دستورالعمل اينكه به توجه با ديگر طرف از و دارد وجود همسان كدگذاري

 دارد را GIS سيستم در موجود اطالعات براي ارتقا قابليت ايران برق شبكه مديريت شركت توسط
 سامانه هاي ديگر و GIS سيستم ميان ارتباط موجود، كدگذاري دستورالعمل توسعه با توانمي لذا

 .نمود برقرار را برق صنعت تخصصي

 



 PGDSتعريف شده در انواع شناسه يكتاي 

كدي متشكل از حروف التين و اعداد كه موضوعات اطالعاتي پايه صنعت برق مانند مناطق، : شناسه يكتاي صنعت برق
 .را تحت پوشش قرار ميدهد و براي هر يك از اقالم موضوعات فوق يك كد يكتا ارائه مينمايد... نواحي، ايستگاه ها، تجهيزات و

 شناسه كاركردي: 
.  كنداين شناسه جايگاه يك تجهيز را از لحاظ كاركرد در شبكه قدرت يا مخابرات مشخص مي 

ايستگاه بعثت عوض شود، تجهيز   1درصورتي كه به هر دليل يك تجهيز مانند ترانسفورماتور شماره 
 . بعدي كه در اين جايگاه قرار مي گيرد باز هم داراي همين كد خواهد بود

 
 شناسه فيزيكي: 

دهد  اين شناسه عالوه بر جايگاه تجهيز از لحاظ كاركرد، خود تجهيز را نيز از لحاظ فيزيكي نشان مي 
 .گرددو در صورت تعويض فيزيكي آن، تجهيز جايگزين داراي كد جديدي مي

 

 



 PGDSشده در تعريف تجهيزات  انواع

  باشدداراي كد مستقل مي: اصليتجهيز 

  تجهيزات داخل يك ايستگاه مانند ترانسفورماتور 

  تجهيزاتي كه دو ايستگاه را به هم متصل مي كند مانند خط انتقال يا فيبرنوري. 
 
 به يك تجهيز اصلي مرتبط است و كد آن نيز بر اساس كد تجهيز اصلي خود  : تجهيز فرعي

 .  گرددمشخص مي



 قوانين تعريف شناسه ايستگاه در صنعت برق

  انواع ايستگاه 
  انتقال، فوق توزيع و توزيع(ايستگاه( 
 ايستگاه برق كشورهاي همسايه 
 نيروگاه 
 مركز ديسپاچينگ 
 نقاط اتصال 



 قوانين تعريف شناسه تجهيزات برقي



 قوانين تعريف شناسه تجهيزات برقي



 قوانين تعريف شناسه تجهيزات برقي



 در ايستگاه قوانين تعريف شناسه يكتاي تجهيزات مخابراتي



 در ايستگاه قوانين تعريف شناسه يكتاي تجهيزات مخابراتي



كه در  قوانين تعريف شناسه يكتاي تجهيزات مخابراتي
Junction قرار ميگيرد 



 جداول كدبندي محدوده ها
 کد برق های منطقه ای -١جدول 

 نام منطقه کد منطقه نام منطقه کد منطقه نام منطقه کد منطقه نام منطقه کد منطقه    
    S سمنان M مازندران F فارس A آذربايجان 
    T تهران N خوزستان G گيالن B باختر 
    Y يزد Q غرب H هرمزگان C سيستان وبلوچستان 
    Z زنجان R خراسان K کرمان E اصفهان 

 کد استان -٢جدول 
 نام استان کد  استان نام استان کد  استان نام استان کد  استان نام استان کد  استان نام استان کد  استان

TP1 تهران QP2 کردستان KP1 کرمان EP1 اصفهان AP1 آذربايجان شرقي 
TP2 قم QP3 ايالم MP1 مازندران EP2 چهارمحال بختياري AP2 آذربايجان غربي 
TP3 البرز RP1 خراسان رضوي MP2 گلستان FP1 فارس AP3 اردبيل 
YP1 يزد RP2 خراسان شمالي NP1 خوزستان FP2 بوشهر BP1 مرکزي 
ZP1 زنجان RP3 خراسان جنوبي NP2 کهگيلويه وبويراحمد GP1 گيالن BP2 همدان 
ZP2 قزوين SP1 سمنان QP1 کرمانشاه HP1 هرمزگان BP3 لرستان 

                CP1 سيستان وبلوچستان 
 کد شرکتهای توزيع -٣جدول 

 نام شرکت توزيع کد شرکت نام شرکت توزيع کد شرکت نام شرکت توزيع کد شرکت نام شرکت توزيع کد شرکت نام شرکت توزيع کد شرکت
TA البرز QC کردستان KN شمال کرمان EC چهارمحال بختياري AA اردبيل 
TB تهران بزرگ QI ايالم KS جنوب کرمان EE اصفهان AE آذربايجان شرقي 
TQ قم QK کرمانشاه MG گلستان ES شهرستان اصفهان AT تبريز 
TT تهران RM مشهد MM مرکز مازندران FB بوشهر AW آذربايجان غربي 
YY يزد RN خراسان شمالي MW غرب مازندران FF فارس BH همدان 
ZG قزوين RR خراسان رضوي NA اهواز FS شيراز BL لرستان 
ZZ زنجان RS خراسان جنوبي NK کهگيلويه وبويراحمد GG گيالن BM مرکزي 
    SS سمنان NN خوزستان HH هرمزگان CC سيستان وبلوچستان 



 جداول كدبندي تجهيزات و سطح ولتاژ
كد سطح ولتاژ -4جدول  كد انواع تجهيزات برقي اصلي -5جدول    كد گروه هاي تجهيزات  -6جدول    

 فرعي مرتبط
كد گروه هاي تجهيزات  -7جدول   

 عمومي و شبكه ارتباطي

كد سطح  سطح ولتاژ
 ولتاژ

كد تك  نام تجهيز  
 حرفي

كد تك  نام تجهيز
 حرفي

گروه تجهيزات عمومي   
نوع شبكه ارتباطي/   

كد تك 
 حرفي

/ گروه تجهيزات عمومي   
 نوع شبكه ارتباطي

كد تك 
 حرفي

400 KV 9   واحد گازي G  قدرت(ترانس انتقال(  T   فشار قوي H   Wireless L 

230 KV 8    مستقل(واحد بخار(  S ترانس كمكي Z   كنترلي C   فيبرنوري F 

132 KV 7   واحد بخار سيكل U ترانس زمين Z   حفاظت P   PLC P 

66 KV 6   واحد سيكل تك محوره V ترانس كمباين Z   اندازه گيري M   مايكروويو M 

63 KV 6    واحد آبي H  بانك خازني(خازن(  C   مكانيكي و حرارتي E   Wired W 

33 KV 5   واحد اتمي N راكتور R         تله متري T 

20 KV 4    واحد پراكنده حرارتي D باسبار B         پشتيبان S 

11 KV 3    واحد پراكنده
 تجديدپذير

W فيدر F         پايش فازوري U 

 A نقطه اتصال         J ديزل ژنراتور Y ترانس واحد      

 I كانال استيجاري         M كمپانساتور سنكرون K كليد قدرت      

 R طيف گسترده         L سلول توزيع E سكسيونر      

 E ماهواره                      

 B بيسيم                      



 پيوست
كد انواع تجهيزات فرعي عمومي -8جدول  كد انواع تجهيزات فرعي مرتبط -9جدول      

كد تك  نام تجهيز كد گروه نام گروه
 حرفي

كد تك  نام تجهيز كد گروه نام گروه  
 حرفي

كد تك  نام تجهيز كد گروه نام گروه
 حرفي

 H فشار قوي

 U   Wired W ترانس جريان
 BPX Bمركز تلفن 

فيبرنور
 F ي

SDH S 
PDH P  مركز تلفنDTS D ترانس ولتاژ P   

Distribution Frame (ODF, 
OCDF, MDF, Pach Pannel) A 

 P   PLC P PLC P ترانس ولتاژ جريان
 M Long Haul Ampilifier مايكروويو M مايكرويو   A برقگير

   L الين تراپ L تقويت كننده نوري
 S   Wireless L Access point A Router R شيلد واير

   T دكل
  

 T تله متري

RTU R Fire Wall F 
 R   Convertor رله حفاظتي P حفاظت

Protocol C DWDM W 
اندازه 
 E   Media Convertor M Modem M كنتور انرژي M گيري

Remote IO T جوينت باكس J 

 C كنترلي

   T تپ چنجر
Access D سيستم تحريك A   GateWay G 

PSS P   FSP ماژول   U InterPose I 
   G گاورنر

 S پشتيبان
     D ديزل ژنراتور

AVR V   باطري شارژر C     
مكانيكي و 

 E حرارتي
     T   UPS U توربين
     U PMU P پايش فازوري   B بويلر

          

   

       
                 

          
   

      

                  
    



 هاي مكاني و غيرمكانيهستنده نحوه كدگذاري 

 

 مكاني داده پايگاه استاندارد غيرمكاني و مكاني هاي هستنده كليه كدگذاري نحوه ادامه در•
 PGDS سامانه كدگذاري دستورالعمل از الهام با كه توزيع فوق و انتقال بخش در برق صنعت
   .شود مي ارائه 2 و 1 جداول قالب در است، شده تعيين

 اين است، داشته مشكل نيز PGDS سامانه كدگذاري كه مواردي در است توضيح به الزم•
 .است شده تصحيح نيز دستورالعمل



 چند نكته

 نحوه كدگذاري كليه هستنده هاي مكاني و غيرمكاني استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق در
 تعيين شده است PGDSبخش انتقال و فوق توزيع با الهام از دستورالعمل كدگذاري سامانه 

 
 در مواردي كه كدگذاري سامانهPGDS   نيز مشكل داشته است، اين دستورالعمل نيز تصحيح شده

 .است
 
 جداول آبي رنگ اليه هاي مشترك بينPGDS  وGIS  هستند و جداول نارنجي رنگ تنها درGIS  

 .تعريف شده هستند
 



 )برآورد بار( GISكدگذاري هستنده هاي مكاني 



 )برآورد بار( GISغيرمكاني كدگذاري هستنده هاي 



 )استگاه( GISكدگذاري هستنده هاي مكاني 



 )استگاه( GISكدگذاري هستنده هاي مكاني 



 )استگاه( GISغيرمكاني كدگذاري هستنده هاي 



 )استگاه( GISغيرمكاني كدگذاري هستنده هاي 



 )نيروگاه( GISمكاني و غيرمكاني كدگذاري هستنده هاي 



 )خط( GISمكاني كدگذاري هستنده هاي 



 )خط( GISغيرمكاني كدگذاري هستنده هاي 



 )مخابرات( GISمكاني كدگذاري هستنده هاي 



 )مخابرات( GISغيرمكاني كدگذاري هستنده هاي 



 )مخابرات( GISغيرمكاني كدگذاري هستنده هاي 



 با تشكر از توجه شما
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