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مقدمه
سالهای بسیاری است که در کشورهای بزرگ صنعتی استفاده از ربات در خطوط تولید کارخانهههها
صنايع رايج شده است .به کارگیری رباتها در بخش های گوناگون زندگی انسهان بهه سهر ت فراگیهر
میشود .رباتها در زمینههای بسیاری به کار گرفته شده مدام بر کاربرد آنها افز ده میشود .يكی از
زمینه های به کارگیری رباتها ،صنعت برق میباشد.
از ا اخر دهه هفتاد ،تقاضا برای استفاده از رباتها در صنايع پیشرفت چشمگیری نمهود .دلیهل اصه ی
رشد صنايع رباتیک ،مدتاً به خاطر مالحظات اقتصادی است .استفاده از ربهاتهها موجه بها رفهت
سر ت تولید دقت کار میشود

ال ه بر کاهش مصرف مواد ا لیه ،ضايعات کار مصرف انرژی نیهز

پايی میآيد .بهبود کیفیت کار ،افزايش ايمنی سالمت کارکنان ،کاهش هزينههای درمان سهختی
کار نیز از مزايای ديگر بكارگیری رباتها در صنعت میباشد .صنعت برق نیز در ايه خصهوا از ايه
قا ده مستثنا نیست .آينده صنعت برق ايران در گر اتخاذ اسهتراتيی برنامههريهزی زم بهه منظهور
تامی منابع مالی ،رفع مشكالت زيرساختی صنعت ،استفاده از ابزارها

سايل مدرن ،توجه به محهی

زيست توانمندسازی در توسعه بهرهبرداری اي صنعت میباشد .لذا میتوان يكی از الزامات اساسی
توسعه صنعت برق را ال ه بر تدبیر سرمايهگذاری ،مساله فنا ری ت قی نمهود کهه نیازمنهد ضهر رت
توجه جدی به آن برای حل چالشهای موجود است .در سالهای اخیر در دنیا بهه کهاربرد رباتیهک در
صنعت اهمیت زيادی داده شده است بسیاری از موسسهات تحقیقهاتی تحهت نظهارت د لهتهها بهه
پي هشهای سیع در بكارگیری رباتها در صنعت پرداختهاند .صهنعت بهرق نیهز ههر ر ز هوشهمندتر
1

گرديده طیف سیعتری از فنا ریها را در خود جای میدهد .بر اي اساس توجه به موضوع رباتیهک
برای حل مسائل صنعت برق يكی از ضر رتهای فع ی آتی صنعت برق کشور خواهد بود.
در اي سند ابتدا رباتهای الويتدار صنعت برق شناسايی شده است .سپس چشمانداز اهداف کهالن
طرح مشخص میشوند .در گام پايانی نیز پس از تعیی سیاستهای مورد نیاز برای انجام بهینه طرح،
اقدامات زم برای دستیابی به دانش فنی ساخت نمونههای نیمه صنعتی در قال اقدامات فنی غیر
فنی مشخص خواهد شد.
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چشمانداز توسعه فناوري رباتهاي صنعت برق

با یاری خدا وند زبرگ و رد راستای ارتقای فناوری داخل كشور ،رد یك
بازه ده ساهل ات افق  ،1404جمهوری اسالمي اريان رد حوزه فناوری
رباتيك صنعت ربق ،كشوری است:
 ربخوردار از دانش فني طراحي و ساخت رباتاهی با اهميت رد
صنعت ربق
 ربخوردار از تجرهب كارربدی رباتاهی با اهميت رد نيروگاه و
صنعت ربق
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اهداف توسعه فناوري
برای تعیی اهداف کالن سند راهبردی توسعه رباتهای صنعت برق نیاز است تا در گام نخست هال ه
بر بررسی ضعیت فنا ری ،رباتهای الويتدار جهت توسعه تعیی گردند .اي امر با استفاده از ماتريس
جذابیت-امكانپذيری توس خبرگان اي صنعت صورت گرفت .همچنی مشخص گرديد کهه رباتیهک
در صنعت برق نه تنها در داخل کشور ب كه در دنیا در مراحل آغازي میباشد .لذا اههداف کالنهی کهه
برای ساير فنا ریها برای دستیابی به آنها مطرح میشود ،با اهداف کالن توسعه رباتهای صنعت برق
متفا ت میباشد .به بارتی ديگر در اي سند تمرکز بر شناسايی ،ا لويتبندی ،بومیسهازی ربهاتهها،
انجام مناس

تعريف پر ژهها پر ژهها سپس بكارگیری رباتهای ساخته شده در نیر گاه صهنعت

برق مد نظر میباشد .موفقیت در دستیابی کامل به اي زنجیره در يک بهازه زمهانی مناسه تنهمی
کننده رشد بالندگی اي صنعت در داخل کشور میباشد .لذا اهداف کالن توسعه رباتههای صهنعت
برق به صورت زير تنظیم گرديده:است
 دستیابی به دانش فنی طراحی ساخت رباتهای الويتدار صنعت برق بومیسازی اي صنعت
در داخل کشور
 بكارگیری رباتهای الويتدار در پاي وت نیر گاهی

صنعت برق با تاکید بر ايجاد تجربه مثبت

برای استفاده از تكنولوژیهای جديد در نیر گاه صنعت برق
 کمک به توانمند شدن بخش خصوصی در صنعت رباتیک در صنعت برق
3

کمک به افزايش

همكاری میان صنعت بخش خصوصی در نتیجه کمک به گسترش بازار کار برای متخصصان
فنا ری رباتیک
 کمک به استفاده از تكنولوژیهای جديد در آينده برای کاهش زمان
تعمیرات در صنعت برق

هزينههای نگهداری
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راهبردهاي توسعه فناوري
در راستای تعیی راهبرد توسعه فنا ری ابتدا سه محور سهط ب هوف فنها ری چرخهه مهر فنها ری ،
توانمندی م ی در حوزهی فنا ری پیشر

پیهر بهودن در فنها ری

درنهايهت گسهتردگی حهوزهی

فنا رانه انحصاری يا مومی بودن فنا ری در خصوا رباتهای صنعت برق بررسی شهد تها ر يكهرد
مناس انتخاب شود.
از آنجا که فنا ری رباتهای صنعت برق دارای حوزه فنا رانه مشهخص بهوده اکثهر ربهاتهها در د ره
پر ردگی معرفی قرار گرفتهاند از طرفی کشور ما در تولید تجهیزات ياد شهده در ضهعیت پیهر ی
قرار دارد ،لذا راهبردی که برای توسعه فنا ری رباتهای صنعت برق در نظر گرفته شده است ،راهبهرد
ماموريتگرا میباشد .با توجه به موارد گفته شده همچنی بر پايه بیانیه چشم انداز ،راهبهرد توسهعه
در نزا برای کس دانش فنی ساخت رباتهای مورد نظر برگزيده شده است.
اقدامات و سیاستهاي توسعه فناوري
پس از انتخاب رباتها ر يكرد توسعه مناس  ،در اي بخش به سیاستها اقدامات زم در راسهتای
برپايی يک نظام نوآ ری فنا رانه کارا در حوزه ربهاتههای صهنعت بهرق پرداختهه مهیشهود .در اقهع
سیاستها اقدامات مورد نیاز برای چگونگی دستیابی به فنا ریهای مورد نظر نشر دانش مربوطهه،
بازارسازی ،مشر یت بخشی جهتدهی بازار برای بكارگیری رباتهای بومیسازی شده ،کارآفرينی
تامی منابع برای انجام پر ژههای سند راهبردی از موضهو ات مههم سهند مهیباشهد نیهاز اسهت تها
سیاستها اقدامات فنی غیر فنی مناس برای تحقق آنها شناسايی تد ي شود.
اقدامات فني:
با گزينش  7ربات به نوان رباتهای برگزيهده ،اقهدامات فنهی زم بهرای بدسهت آ ردن دانهش فنهی
طراحی ساخت آنها در قال پنج طرح دستهبندی شد .برنامهی زمانبندی برای اجرای اي طرحهها
در نقشهی راه سند آ رده شده است .فهرست پر ژههای طرحهای مورد نظر در ادامه ارائه شده است.
 طرح ت ه رباتها


طراحی ساخت باز ی مكانیكی شستشوی مقره

 طرح موبايل رباتها
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طراحی ساخت ربات شستشوی چرافهای ر شنايی معابر



طراحی ساخت ربات بازرس خ فشار قوی حرکت بر ر ی خ فشار قوی



طراحی ساخت ربات بازرس لولههای ديواره بوي ر حرکت بر ر ی لولهها

 طرح رباتهای پرنده


طراحی ساخت ربات بازرس خ فشار قوی نوع پرنده

 طرح ماجو ر رباتها


طراحی ساخت ربات دستی تست جوش لولههای بوي ر

 طرح میكر رباتها
طراحی ساخت ربات بازرس ژنراتور
اقدامات غير فني:
اقدامات غیر فنی برای کارکرد کس
رديف

5

توسعه دانش

ظايف

1

نياز سنجي جهت تعيين حوزههاي نيازمند كسب و توسعه دانش

2

راهبري تهيه پيشنهاد پروژههاي ) (RFPطراحي و ساخت رباتهاي منتخب صنعت برق

3

امكان سنجي انجام پروژههاي تحقيقاتي مشترك با خارج از كشور

4

برگزاري فراخوان و ارائه ساز و كار شناسایي متقاضيان انجام پروژههاي طراحي و ساخت رباتها و
انجام اقدامات واگذاري پروژهها

5

شركت در فراخوان انجام پروژههاي رباتيك صنعت برق

6

ارائه مستندات پيشينه كاري و اثبات توانایي انجام كار

7

انجام پروژههاي طراحي و ساخت ربات در صورت برگزیده شدن
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اقدامات غیر فنی برای کارکرد جهت دهی
رديف
1

ظايف
تشكيل كميتههاي ناظرین تخصصي براي راهبري و هدایت بهينه پروژهها

اقدامات غیر فنی برای کارکرد انتشار دانش
رديف

ظايف

1

تدوین آیيننامهها و دستورالعملهاي تشكيل و برگزاري كميتههاي ناظرین تخصصي

2

شركت نمایندگان كميته و مجریان در كميتههاي ناظرین تخصصي

3

چاپ نتایج پروژهها در نشریات تخصصي

4

ایجاد وب سایت براي نمایش روند و نتایج پروژه

5

برگزاري سمينار و همایش براي معرفي دستاوردهاي پروژهها

6

برگزاري كارگاههاي آموزشي مرتبط با پروژهها

7

معرفي اساتيد برگزیده براي شركت در كميتههاي ناظرین تخصصي

8

شركت بهرهبرداران خبره در كميتههاي ناظرین تخصصي

اقدامات غیر فنی برای کارکرد کارآفرينی
رديف
1
2

ظايف
هدایت و راهبري پروژهها به نحوي كه نيازهاي بهرهبرداران را از نظر مشخصات فني و كاربردي و
استانداردهاي صنعتي به صورت كامل پوشش دهد.
برگزاري دورههاي كارآموزي و كسب مهارت در زمينه رباتيك
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اقدامات غیر فنی برای کارکرد بازار سازی
رديف
1

ظايف
هدایت و راهبري پروژهها به نحویكه نيازهاي بهرهبرداران را از نظر مشخصات فني و كاربردي و
استانداردهاي صنعتي به صورت كامل پوشش دهد.

2

ایجاد مشوقهاي الزم جهت بكارگيري محصوالت نهایي توسط بهرهبرداران

3

پيشنهاد تدوین آیين نامههاي بكارگيري مكانيزه تعميرات و نگهداري در صنعت برق

4

كمك به تكميل مشخصات دقيق براي پيشنهاد پروژههاي رباتهاي صنعت برق

اقدامات غیر فنی برای کارکرد مشر یت بخشی
رديف
1
2

ظايف
ارائه ساز و كار مناسب براي ترغيب بهرهبرداران براي بكارگيري رباتها در صنعت
شناساندن نتایج و قابليتهاي محصوالت نهایي پروژههاا باا برگازاري هماایشهاا و سامينارهاي
معرفي محصول

اقدامات غیر فنی برای کارکرد تامی منابع
رديف

7

ظايف

1

بررسي و تایيد اعتبارات مورد نياز براي انجام پروژهها به تفكيك هر پروژه و تفكياك هزیناههااي
نيروي انساني ،مواد و تجهيزات و آزمونها

2

تامين منابع مالي پروژههاي توسعه رباتهاي الویتدار صنعت برق
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رهنگاشت (نقشهراه) توسعه فناوري رباتهاي صنعت برق
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