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 :پروژه عنوان
افزاري مبتني بر وب تشخيص هوشمند عيوب تجهيزات خطوط انتقال و فوق توزيع با توسعه سامانه نرم

 استفاده از تصاوير گرفته شده توسط پهپاد

 هاي صنعت برقتوسعه فناوري رباتطرح  عنوان طرح:

 هاي صنعت برقعه فناوري رباتتوسطرح  واحد اجرايي:

 ماه 18 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلي ين و تشريح پروژهتبي

 صورت پهپاد توسط شده گرفته تصاوير يا با استفاده از و صعودي بازديدبه روش  برق شبكه تجهيزات و خطوط در عيوب تشخيص حاضر حال در
و  خطوط رسيباز بازديد صعودي در روش از استفاده معايب زو خطرات جاني ا آسيب احتمالي در بازديد از تمام زوايا و ناتوان كم، سرعت. گيردمي

 از بازديدبكارگيري آنها را به منظور  امكان آن، بودن دسترس در و پهپادها از استفادهگسترش  اخير هايسال در .است برق انتقالتجهيزات 
از  متخصص نيروي جاني صدمات كاهش خط گرم و شرايط در بازرسي امكان بازرسي، سرعت و دقت افزايش. استوده پذير نمامكان برق خطوط

بايستي توسط نيروي مجرب  تصاوير اين تعداد زيادي از ،عيوب تشخيصجهت  مزاياي بازرسي با استفاده از پهپاد است. با اين وجود از آنجا كه
يك راهكار موثر . دشومي شده گرفته تصاوير در عيوب تشخيص عدمو  كارايي كاهشدر نتيجه  و خستگي جبمومورد بررسي قرار گيرد، اين امر 
 هدفباشد. در تصاوير گرفته شده مي عيوبخودكار  تشخيص براي تصوير پردازش پيشرفته هايتكنيك از استفادهبراي جلوگيري از اين مشكل، 

ها در نقاط مختلف كشور بتوانند اپراتور كه باشدمي web-basedبه صورت  عيوبهوشمند  تشخيص سامانه يكسازي پياده از انجام اين پروژه،
 .دننماي دريافت را در اين تصاوير شده داده تشخيص عيوب از يگزارش، پهپاد طستواز خطوط و تجهيزات  شده گرفته هايعكس پس از بارگذاري

كه بايستي توسط پيشنهاد  باشدفوق توزيع ميانتقال و  خطوطمقره و يراق آالت  از الزم هايداده و تصاوير تهيهبه  نياز ،پروژه اين اجرايبراي 
 شكستگيو  آلودگي ،زدگي آرک جمله مقره و يراق آالت از عيوب كردن پيدا جهت مربوطه تصاوير پردازش آن از پس ودهنده پروژه انجام گيرد 

همچنين به  و نهايتا عيوب تشخيص داده شده به كاربر گزارش گردد. گيرد صورت...  و اشپيل سيبرر ،خوردگي ها،مهرهو  پيچ بررسي ها،مقره
افزار و آموزش عيوب جديد در مراحل بعدي افزايش توانمندي نرم جهت از آن توانمينقاط مختلف شبكه،  ازتصاوير عيوب  بارگذاري قابليتعلت 

 .نمود استفاده
 :باشدمي زير صورت به ژهپرو ياجرا براي پيشنهادي مراحل

براي بارگذاري در سامانه و ارائه مشخصات فني  هپادپ توسط توزيع فوق و انتقال تجهيزات و خطوط از تصويربرداري دستورالعمل تهيه -
 الزامي پهپاد بازرس

 تجهيزات اين در كشف قابل عيوب انواعاخذ تصاوير از تجهيزات خطوط انتقال و فوق توزيع توسط پهپاد با توجه به  -

 مورد نظر در خطوط و تجهيزات خطوط انتقال و فوق توزيع عيوب از داده پايگاه تهيه -

 تصوير پردازش پيشرفته هايتكنيك از استفاده با خطوط و تجهيزات خطوط انتقال و فوق توزيع عيوبآشكارسازي  -

 ريافت گزارش عيوب مشخص شدهو د كاربر توسط تصاوير بارگذاري جهت وب بر مبتنيجامع  افزارنرم سازيپياده -

 افزار نرم توسعه و پشتيباني دستورالعمل /راهنما تهيه -
 
 

 :)خروجي مورد انتظار( مشخصات محصول نهايي
 :باشدمي زير صورت به انتظار موردهاي نهايي قابليت

 بازرس ادپپه زاميال فني مشخصاتو  هپادپ توسط توزيع فوق و انتقال تجهيزات و خطوط از تصويربرداري دستورالعمل -

 خطوط و تجهيزات خطوط انتقال و فوق توزيع عيوبدهي تشخيص و گزارش، افزار مبتني بر وب دريافت تصاويرنرم -

 افزار نرم توسعه و پشتيباني دستورالعمل /راهنما -

 
 


