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 هاي هوايي توزيع با استفاده از تصوير برداري هواييتشخيص هوشمند عيوب تجهيزات خطوط و پست :پروژه عنوان

 هاي صنعت برقتوسعه فناوري رباتطرح  عنوان طرح:

 برقهاي صنعت توسعه فناوري رباتطرح  واحد اجرايي:

 ماه 18 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلي ين و تشريح پروژهتبي

پذير نموده است. هاي هوايي برق امكانيزات شبكههاي اخير گسترش استفاده از پهپادها امكان بكارگيري آنها را به منظور بازديد از تجهدر سال
 يروين يدر زمان وقوع بحران و کاهش صدمات جان يابيبيخط گرم، کاهش زمان ع طيدر شرا يامكان بازرس ،يدقت و سرعت بازرس شيافزا

عيوب تجهيزات خطوط و  صيتشخ عكسبرداري و نهيدر زم يتكنولوژ نيمزاياي بازرسي با استفاده از پهپاد است. استفاده از ا ازمتخصص 
هاي پيشرفته پردازش تصوير براي تشخيص . عالوه بر اين استفاده از تكنيکگردديروش کارآمد محسوب م کي زين عيهاي هوايي در توزپست

. گردديم عيايي توزهاي هوبه هنگام بازرسي از شبكه يانسان يخودکار عيوب در تصاوير گرفته شده توسط پهپاد، سبب کارآمدي و کاهش خطاها
. باشدياخذ شده توسط پهپاد م ريبا استفاده از تصاو عيدر شبكه هوايي توز وبيسازي نرم افزار جهت تشخيص عپروژه، پياده نيا يهدف از اجرا

که بايستي توسط پيشنهاد دهنده پروژه انجام  باشديولت( م لويک 20) عيالزم از خطوط توز يهاو داده ريتصاو هيبه ته ازينپروژه،  نيا يبراي اجرا
 يها، بررسکردن و استخراج مقره داي)از جمله پ عيخطوط توز وبيکردن ع دايو حرارتي( جهت پ يمربوطه )رنگ ريگيرد و پس از آن پردازش تصاو

و در پايان عيوب تشخيص  ردي..( صورت گها، خوردگي و اکسيداسيون تجهيزات و .و مهره چيپ يها، بررسمقره يو شكستگ يآلودگ ،يآرک زدگ
 باشد.داده شده به کاربر گزارش گردد. مسير يابي اتوماتيک ربات پرنده در اين پروژه مد نظر نمي

 باشد:در نظر گرفته شده براي اجراي پروژه به صورت زير مي مراحل

هاي توزيع در زمان هاي پردازش تصوير در تشخيص انواع عيوب قابل کشف در تجهيزات خطوط و پستکارايي روش سنجيامكان -
 هااي، حوادث و بحرانبازرسي دوره

 «دستورالعمل بازديد و سرويس شرکت توانير»دستورالعمل تصويربرداري از تجهيزات شبكه هوايي توزيع توسط پهپاد با توجه به  تهيه -

 توسط پهپاد عيهاي هوايي توزاز تجهيزات خطوط و پست ريوتصا اخذ -

 عيقابل کشف در تجهيزات خطوط توز وبيپايگاه داده از ع تهيه -

 هاي پيشرفته پردازش تصوير و گزارش به کاربرافزار آشكارسازي عيوب تجهيزات خطوط توزيع با استفاده از تكنيکنرم سازيپياده -

 
 

 :)خروجي مورد انتظار( مشخصات محصول نهايي
 «توانير شرکت سرويس و بازديد دستورالعمل» به توجه با پهپاد توسط توزيع تجهيزات و خطوط از تصويربرداري دستورالعمل -

 وزيعتتجهيزات خطوط  در کشف قابل عيوب از داده پايگاه -

 تصوير و گزارش به کاربر هاي پيشرفته پردازشتكنيک از استفاده با توزيع خطوط تجهيزات عيوب آشكارسازيافزار نرم -
 

 


