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سالهای بسیاری است که در کشورهای بزرگ صنعتی استفاده از ربات در خطوط تولید کارخانهها و صنايع رايج شده است .به
کارگیری رباتها در بخش های گوناگون زندگی انسان به سرعت فراگیر میشود .رباتها در زمینههای بسیاری به کار گرفته شده
و مدام بر کاربرد آنها افزوده میشود .يكی از زمینه های به کارگیری رباتها ،صنعت برق میباشد.
از اواخر دهه هفتاد ،تقاضا برای استفاده از رباتها در صنايع پیشرفت چشمگیری نمود .دلیل اصلی رشد صنايع رباتیک ،عمدتاً به
خاطر مالحظات اقتصادی است .استفاده از رباتها موجب باال رفتن سرعت تولید و دقت کار میشود و عالوه بر کاهش مصرف
مواد اولیه ،ضايعات کار و مصرف انرژی نیز پايین میآيد .بهبود کیفیت کار ،افزايش ايمنی و سالمت کارکنان ،کاهش هزينههای
درمان و سختی کار نیز از مزايای ديگر بكارگیری رباتها در صنعت میباشد .صنعت برق نیز در اين خصوص از اين قاعده مستثنا
نیست .آينده صنعت برق ايران در گرو اتخاذ استراتژی و برنامهريزی الزم به منظور تامین منابع مالی ،رفع مشكالت زيرساختی
صنعت ،استفاده از ابزارها و وسايل مدرن ،توجه به محیط زيست و توانمندسازی در توسعه و بهرهبرداری اين صنعت میباشد .لذا
میتوان يكی از الزامات اساسی توسعه صنعت برق را عالوه بر تدبیر و سرمايهگذاری ،مساله فناوری تلقی نمود که نیازمند
ضرورت توجه جدی به آن برای حل چالشهای موجود است .در سالهای اخیر در دنیا به کاربرد رباتیک در صنعت اهمیت زيادی
داده شده است و بسیاری از موسسات تحقیقاتی تحت نظارت دولتها به پژوهشهای وسیع در بكارگیری رباتها در صنعت
پرداختهاند .صنعت برق نیز هر روز هوشمندتر گرديده و طیف وسیعتری از فناوریها را در خود جای میدهد .بر اين اساس توجه
به موضوع رباتیک برای حل مسائل صنعت برق يكی از ضرورتهای فعلی و آتی صنعت برق کشور خواهد بود.
در اين سند ابتدا رباتهای اولويتدار صنعت برق شناسايی شده است .سپس چشمانداز و اهداف کالن طرح مشخص میشوند .در
گام پايانی نیز پس از تعیین سیاستهای مورد نیاز برای انجام بهینه طرح ،اقدامات الزم برای دستیابی به دانش فنی و ساخت
نمونههای نیمه صنعتی در قالب اقدامات فنی و غیر فنی مشخص خواهد شد.
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1ـ مقدمه
از اواخر دهه هفتاد ،تقاضا براي استفاده از رباتها در صنایع پیشرفت چشمگیري نمود .دلیل اصلي رشد صنایع رباتیك،
عمدتاً به خاطر مالحظات اقتصادي است .استفاده از رباتها موجب باال رفتن سرعت تولید و دقت کار ميشود و عالوه بر
کاهش مصرف مواد اولیه ،ضایعات کار و مصرف انرژي نیز پایین ميآید .بهبود کیفیت کار ،افزایش ایمني و سالمت کارکنان،
کاهش هزینههاي درمان و سختي کار نیز از مزایاي دیگر بكارگیري رباتها در صنعت ميباشد .صنعت برق نیز در این
خصوص از این قاعده مستثنا نیست.
آینده صنعت برق ایران در گرو اتخاذ استراتژي و برنامهریزي الزم به منظور تامین منابع مالي ،رفع مشكالت زیرساختي
صنعت ،استفاده از ابزارها و وسایل مدرن ،توجه به محیط زیست و توانمند سازي در توسعه و بهرهبرداري این صنعت ميباشد.
لذا ميتوان یكي از الزامات اساسي توسعه صنعت برق را عالوه بر تدبیر و سرمایهگذاري ،مساله فناوري تلقي نمود که نیازمند
ضرورت توجه جدي به آن براي حل چالشهاي موجود است .در سالهاي اخیر در دنیا به کاربرد رباتیك در صنعت اهمیت زیادي
داده شده است و بسیاري از موسسات تحقیقاتي تحت نظارت دولتها به پژوهشهاي وسیع در بكارگیري رباتها در صنعت
پرداختهاند .صنعت برق نیز هر روز هوشمندتر گردیده و طیف وسیعتري از فناوريها و تجهیزات را در خود جاي ميدهد .بر این
اساس توجه به موضوع رباتیك براي حل مسائل صنعت برق یكي از ضرورتهاي فعلي و آتي صنعت برق کشور خواهد بود.
در این گزارش به مباني سند راهبردي توسعه رباتهاي صنعت برق همانند تعریف ربات و اجزاي آن ،اهمیت به کارگیري
و دالیل بوميسازي ،تعیین محدوده مطالعات ،سطح تحلیل و افق زماني و دوره عمر رباتها در صنعت برق و تعریف پیچیدگي
فني رباتها و  ...پرداخته ميشود.

2ـ مباني سند راهبردي توسعه رباتهاي صنعت برق
به منظور تدوین سند راهبردي توسعه رباتهاي صنعت برق ،نخست باید چهارچوب موضوع براي انجام بررسيهاي بیشتر
شناسایي شود .صنعت برق از اجزاي مختلفي تشكیل شده است و یك دستهبندي آن شامل بخشهاي تولید ،انتقال ،توزیع و
مصرف ميباشد .در این طرح گستره مطالعهها سه بخش تولید ،انتقال و توزیع انرژي الكتریكي خواهد بود .بر این پایه بررسيها
و واکاويهاي این پروژه را ميتوان به دستههاي زیر بخش نمود:
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 شناخت انواع رباتهاي بكار گرفته شده در صنعت برق ،توانمنديها و مزایاي استفاده از آنها
 شناخت فناوريهاي بكار رفته در این رباتها و بررسي امكانپذیري ساخت و تعیین اولویت توسعه آنها
 تدوین برنامه جهت بوميسازي رباتهاي انتخاب شده در قالب سند راهبردي و نقشه راه
بر پایه مطالعهها و بررسيهاي باال ،بروندادهاي زیر در قالب سند نقشه راه به دست خواهد آمد:
 فهرست پروژههاي طراحي و ساخت رباتهاي مورد نیاز صنعت برق که در قالب طرحها و پروژههاي اجرایي انجام
خواهند شد.
 فهرست پروژههاي پژوهشي فناوريهاي نوین رباتها که در قالب پروژههاي پژوهشي ،کارشناسي ارشد و دکتري
دنبال خواهد شد.
 فهرست پروژهها یا سیاستهاي حمایتي در راستاي دستیابي به اهداف سند مانند ایجاد زیرساختهاي الزم یا تجهیز
آزمایشگاههاي مربوطه
بنابراین ميتوان گفت که اگر ساخت ربات مورد نیاز داراي چالش فناوري باشد ،نخست باید یك یا چند پروژه پژوهشي
 )Proof of Concept( POCبراي به دست آوردن فناوريهاي پایهاي آن تعریف و اجرا نمود .سپس در گام بعدي ،پروژه
ساخت دستگاه را آغاز نمود .در این بررسيها ،زمان و هزینه تقریبي انجام پروژهها نیز بیان خواهد شد که به موازات این
فعالیتها ،زیرساختهاي مورد نیاز نیز باید ایجاد گردد.
 -1-2تعریف استاندارد (بین المللي) یك سیستم رباتیك یا ربات
یك تعریف استاندارد واحد براي یك ربات به طور کلي در دسترس نیست و تعاریف مختلفي که عموما داراي معاني مشابه
و نزدیك به هم ميباشند توسط موسسات و استانداردهاي مختلف ارائه شده است .در ادامه سه نمونه از این تعاریف معرفي
ميگردد [.]1
موسسه رباتیك آمریكا ) (RIA1ربات را به عنوان یك تجهیز داراي کنترل چند منظوره با قابلیت برنامهریزي ميداند که
طراحي شده تا مواد ،قطعات و ابزار را جا به جا نماید و به منظور انجام امور مختلف به کار رود .ربات یك تجهیز اتوماتیك

The Robotics Institute of America
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ميباشد که ميتواند خود را با شرایط پیچیده محیطي که در آن کار ميکند وفق دهد و به وسیله برنامهریزي مجدد ،جایگزین
یك یا چندین وظیفه از وظایف بشر در تعامالت با محیط به مدت طوالني گردد [.]2
مطابق با تعریف موسسه  ،ARAA1یك ربات داراي سه مشخصه ضروري زیر ميباشد [:]3
 یك ربات داراي شكلي از حرکت ميباشد.
 یك ربات براي انجام امور مختلف ميتواند برنامهریزي شود.
 بعد از برنامهریزي شدن ،یك ربات به طور خودکار عمل مينماید.
تعریف  The tech Museum of Innovationاز ربات ماشیني است که اطالعات را درباره محیطش حس و جمعآوري
مينماید و با استفاده از این اطالعات ،دستورالعملهایي را براي انجام کار محوله دنبال مينماید [.]4
 -2-2اجزاي یك سیستم رباتیك یا ربات
یك ربات به طور کلي داراي اجزاء عمومي به شرح زیر ميباشد ،اگرچه ممكن است تمام اجزا زیر در یك ربات کاربرد
نداشته باشند:
 کنترلر یا سیستم هدایت و کنترل :این سیستم الكترونیكي که مغز ربات نیز ميباشد وظیفه اجراي الگوریتمها و کنترل
اجزاي الكترونیكي و مكانیكي ربات را بر عهده دارد.
 واحد ارتباطي :که ربات از آن جهت ارتباط با اپراتور و تبادل فرامین کنترلي و دیتا استفاده ميکند .این ارتباط ميتواند
به صورت کابلي و یا بيسیم باشد.
 سیستم نیروي محرکه ربات :نیرو محرکه یا  Actuatorتولید کننده قدرت و نیروي ربات است که توسط یك کنترل
کننده دقیق به کنترل مفصلها و قطعات متحرك ربات ميپردازد .نیرو محرکه ميتواند بادي ،روغني و یا برقي باشد.
 سیستم محرکه ربات :این واحد از بخشهاي مكانیكي مختلفي تشكیل شده است که از طریق آن حرکت ربات
صورت ميگیرد .از جمله این بخشها بازوي ربات ميباشد که از یك سري محورها و مفصلها تشكیل شده است و
ميتواند از عملكردي شبیه بازوي انسان برخوردار است .از موارد کاربرد بازوي رباتیك را ميتوان در حوزههاي
جوشكاري ،جابجایي قطعات ،پاشیدن رنگ و برشكاري نام برد.
Australian Robotics and Automation Association

1

سند راهبردی و نقشهی راه توسعهی رباتهای صنعت برق
4
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

 سنسورها :سنسورها به ربات امكان جمعآوري اطالعات از محیط را ميدهند که براي درك وضعیت داخلي و یا
خارجي ربات ضروري ميباشد.
 الگوریتمهاي نرمافزاري :این الگوریتمها که توسط واحد هدایت و کنترل ربات پردازش و اجرا ميشوند ،بسته به
وظایف ربات پیادهسازي ميشوند .از انواع این الگوریتمها ميتوان به الگوریتمهاي مكانیابي ،درك محیط ،گریز از
موانع و ناوبري اشاره کرد.
 -3-2اهمیت و موارد کاربرد ربات
امروزه رباتهاي بسیاري در صنایع مختلف به کار گرفته ميشوند .این رباتها عمدتا با دو رویكرد توسعه ميیابند .در
رویكرد اول ،رباتها جهت انجام فعالیتهایي که نیازمند دقت مضاعف هستند یا امور تكراري و خسته کننده بكار گرفته
ميشوند .اکثر این رباتها بصورت ثابت کاري تكراري و محدود را انجام ميدهند .اما دسته دیگري از آنها به مدد بهرهگیري از
فناوري هوش مصنوعي جهت انجام امور متنوع در شرایط مختلف طراحي ميشوند .همچنین بسیاري از آنها وظایفي را انجام
ميدهند که انجام آنها براي انسان خطرناك است ،از قبیل جستجو در کشتيهاي غرق شده ،امداد و نجات در بحرانها،
اکتشاف در سایر سیارات و خنثي سازي بمبها و مینهاي جنگي .در آینده رباتها ميتوانند به عنوان پرستار ،پزشك ،سرگرم
کننده ،محافظ امنیتي ،پلیس و حتي سرباز جنگي بكار گرفته شوند .در حال حاضر بیشترین رباتهاي ساخته شده ،رباتهایي
هستند که در کارخانجات بزرگ و در خط تولید محصوالت و صنایع مختلف مورد استفاده قرار ميگیرند.
در صنعت برق نیز رباتها ميتوانند کاربردهاي مختلفي داشته باشند .جهت تامین انرژي الكتریكي به صورت پایدار،
تعمیرات و نگهداري پیشگیرانه ،بازرسي و پیدا کردن عیوب و ایمني پرسنل حائز اهمیت ميباشد .انجام بازرسيهاي دورهاي و
منظم از تجهیزات و اجزاي شبكه قدرت منجر به کشف عیوب شده و از خروجيهاي اضطراري و بيبرقي شبكه جلوگیري
ميکند .عالوه بر این استفاده از ربات عالوه بر کاهش زمان بازرسي و افزایش کیفیت بازرسيهاي انجام شده موجب افزایش
ایمني پرسنل و کاهش خطرات جاني نیز ميگردد.
عالوه بر این همانطور که پیشتر گفته شد اهمیت بكارگیري رباتها در صنعت برق وقتي بیشتر درك ميشود که میزان
سرمایهگذاري در این صنعت مورد توجه و دقت قرار گیرد .مسلما اگر از ظرفیت هاي نصب شده نیروگاهها حداکثر استفاده نشود
و در اثر حوادث و بروز عیوب به طور اضطراري نیروگاه از شبكه جدا شود ،براي جلوگیري از کمبود در شبكه الجرم نیاز به
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سرمایهگذاري جدید و افزایش ظرفیت نصب شده ميباشد .مقایسه هزینه سرمایهگذاري جدید با هزینه بهبود روشهاي بازرسي،
تعمیراتي و نگهداري نشان ميدهد که سرمایهگذاري جدید مقرون به صرفه نیست.
به طور مثال رباتها ميتوانند در شستشوي تجهیزاتي همانند مقرهها ،بازبیني تونلهاي مسیر کابل فشار قوي ،بازبیني
داخل ترانسفورماتورها ،بازرسي لولههاي بویلر ،ضخامت سنجي و رسوب سنجي به کار روند.
 -4-2تبیین چهارچوب و محدوده مطالعات
همانطور که پیشتر نیز گفته شد اگرچه رباتها در سطوح وسیعي از صنایع مختلف به کار گرفته شدهاند ،محدوده و گستره
مطالعات این طرح شامل کاربردهاي ربات در صنعت برق در سه بخش تولید ،انتقال و توزیع انرژي برق ميباشد.
 -5-2تبیین سطح تحلیل
در این بخش ،بر پایه تعریف پروژه ،مرزهاي جغرافیایي مطالعهها و بررسيهاي موضوع "تدوین سند راهبردي و نقشه راه
توسعه رباتهاي صنعت برق" واکاوي خواهد شد .از همین روي ميتوان محدودههاي مورد واکاوي را به دو دسته اشاره شده
زیر بخش نمود:
 درون کشوري
یقینا براي آماده نمودن سند راهبردي مورد نظر ،باید یك رویكرد ملي وجود داشته باشد و در آن وضعیت کنوني
کشور ،نیازهاي فعلي و آینده صنعت برق کشور دیده شود .از آنجا که از نظر جغرافیایي صنعت برق در سراسر کشور
پراکنده ميباشد ،بنابراین مطالعهها و بررسيهاي الزم براي آماده کردن سند راهبردي ،محدوده جغرافیاي سراسر کشور را
در بر ميگیرد.
 برون کشوري
کوشش هاي الزم براي آماده نمودن سند راهبردي موضوع ،در پایان به ساخت فرآوردههایي خواهد انجامید که به
نیازهاي کنوني و آینده صنعت برق کشور پاسخ ميدهد .در این پروژه تجربیات کشورهاي برون مرزي مطالعه شده و
رباتهاي بكار رفته در صنعت برق آنها بررسي ميگردد.
سطح تحلیل جغرافیایي سند در حوزه صنعت برق کشور و در سطوح تولید ،انتقال و توزیع ميباشد.
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-6-2تبیین افق زماني تحلیل
یكي از ویژگيهاي سند راهبردي که باید آشكار شود ،افق زماني واکاوي موضوع ميباشد .براي این کار ،موضوع از دو
روي بررسي ميشود:
 بازه زماني نیازها
تا زمان رخداد دگرگوني بنیادین در شیوه تولید انرژي برق ،صنعت برق کنوني پابرجا خواهد بود و نیاز به پژوهشهاي
جدید و فناوريهاي جدید همچون رباتیك وجود خواهد داشت .بنابراین نیاز است تا پس از آماده نمودن سند راهبردي مورد نظر
در این پروژه ،رباتهاي جدید ،امكانپذیري و مزایاي آن رصد شده و برنامه ریزيهاي جدید ،به سند راهبردي کنوني افزوده
شود .بنابراین به جاي کوشش براي یافتن نیازهاي آینده دور ،ميتوان بر روي نیازهاي کوتاه و میان مدت ( )1404همگرا شد.
 زمان دستیابي به دانش فني فرآورده ها
دستیابي به دانش فني طراحي و ساخت رباتها و یا فناوريهاي وابسته ،بسته به پیچیدگي موضوع ،زمان ،هزینه و
چالشهاي خود را در خواهد داشت.
همانگونه که در بخشهاي پیشین نیز اشاره شد ،گاهي نیاز است پیش از آغاز پروژه طراحي و ساخت فرآورده مورد نظر،
چالشهاي فناوري مربوطه ،در قالب یك یا چند پروژه  POCبرطرف شوند .بنابراین دستیابي به دانش فني ساخت فرآورده،
ميتواند کوتاه ،در یك گام و یا بلند و در چند گام انجام شود.
زمان هر پروژه با توجه به چالش فناوري تعیین خواهد شد و پروژه ها ميتوانند در سالهاي گوناگون بنا بر الویت شروع
گردند و یا با یكدیگر همزمان باشند .برنامهریزيهاي این پروژه تا سال  1404خواهد بود.
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 -7-2مرزبندي فني یا توصیفي
در مرزبندي فني باید مشخص شود که از لحاظ فني تمرکز این مطالعه و سند برچه حوزهاي ميباشد .این حوزه ميتواند
حوزه علم و دانش یا بخش فناورانه و یا محصول فناورانه باشد .در این سند طراحي و ساخت رباتهاي کاربردي در صنعت برق
یا محصول فناورانه در این حوزه مورد نظر است.
 -8-2سابقه به کارگیري رباتها
اگرچه علم رباتیك در قرن بیستم به وجود آمد ،تاریخچه اتوماسیون دستساز بشر داراي پیشینه طوالنيتري است و به
سالها قبل از میالد مسیح باز ميگردد .از آن سالها متون قدیمي مبني بر اختراع ماشینهایي که به طور خودکار حرکت ميکردند
در یونان و از یك مهندس یوناني به دست آمده است .در سال 1920داستاننویس اهل چكسلواکي ،کارل کاپك براي نخستین
بار از واژه ربات در یك نمایشنامه به نام  R.U.Rاستفاده نمود .این واژه در اصل از کلمه  Robotaدر زبان چك گرفته شده
است که به معناي کار بدني سخت و خستهکننده ميباشد[.]5
با انقالب صنعتي و افزایش تمرکز بر ریاضیات و مهندسي ،علم رباتیك به معناي امروزيتر خود نزدیك گشت .در این
سالها کوشش ها و تحقیقات زیادي در توسعه علم رباتیك صورت گرفته است که در ادامه لیستي از برخي وقایع این سالها آورده
شدهاند[:]5
 در سال  1946جرج دول حق امتیاز یك سیستم کنترلي با قابلیت انجام عملیات تكرارپذیر را با استفاده ازیك ضبط
مغناطیسي به نام خود ثبت نمود .در این سال همجنین ج  .پِرسپراکرت و جان ماوچلي کامپیوتر انیاك اولین کامپیوتر
الكترونیكي را دردانشگاه  MITواقع در  Whirlwindساختند.
 در سال  1951در فرانسه ریموند گوِارتز اولین بازوي چند مفصل قابل کنترل از راه دور را براي کمیسیون انرژي اتمي آن
کشور ساخت .ازاین اختراع به عنوان نقطه عطفي در تكنولوژي فیدبك نیروها یاد ميشود.
 در سال  1962شرکت جنرال موتور اولین ربات صنعتي را از شرکت  Unimationخریداري و درخط تولید نصب نمود .این
ربات جابجا کننده اجسام اولین سري از ربات هاي  Unimateبود که به کار گرفته ميشد.
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 در سال  1967ژاپن یك ربات  Versatranرا از شرکت  AMFخریداري نمود .این ربات اولین رباتي بود که به ژاپن وارد
ميشد.
 در سال  1968انستیتو تحقیقات رباتیك دانشگاه استانفورد ربات  Shakeyرا ساخت که یك ربات متحرك با قابلیت
پردازش تصاویر بوده و توسط یك کامپیوتر در محدوده یك اتاق کنترل ميشد.
 در سال  1970پروفسور ویكتور اسكیمن از دانشگاه استانفورد بازوي استانفورد را طراحي نمود که امروزه نیز سینماتیك آن
به عنوان استاندارد بازوها شناخته ميشود.
 در سال 1973شرکت  Cincinnati Milacronرباتهاي مدل  T3که اولین سري از رباتهاي صنعتي قابل کنترل با میني
کامپیوتر بودند که در مقیاس تجارتي تولید ميشدند را روانه بازار نمود ( این ربات توسط ریچارد هان طراحي شده بود).
 در سال  1997ماموریت فضایي ناسا توجه جهانیان را با فرود سفینه مسیر یاب بر سطح مریخ و عكسهاي ربات راهپیماي
 Sojournerمعطوف خود ساخت.
 در سال  2000شرکت هوندا ربات آسیمو را که نسل دیگري از رباتهاي انسان نما بود را به نمایش گذاشت.
تا کنون در داخل کشور از ربات در حوزه صنعت برق استفاده نشده است ،اگرچه رباتهایي ساخته شدهاند که کاربرد در این
حوزه داشتهاند (ربات با کارکرد شستشوي چراغهاي روشنایي معابر) ولي عمال استفاده از ربات در صنعت برق سابقه اجرایي
نداشته است.
 -9-2دوره عمر رباتها در صنعت برق
تكنولوژيها یكي پس از دیگري متولد و وارد بازار ميشوند و در نهایت برخي از آنها با ورود تكنولوژيهاي جایگزین از
رده خارج ميگردند .در حقیقت همانطور که زندگي موجودات زنده از مراحل اصلي تولد ،رشد ،بلوغ و مرگ ميگذرد ،هر
تكنولوژي نیز این فراز و نشیب را تجربه ميکند .این مراحل را چرخة عمر تكنولوژي مينامند .از چرخه عمر تكنولوژي ميتوان
براي پیشبیني تكنولوژي و طرح ریزي به منظور توسعه آن را بهره گرفت.
به بیاني دیگر ميتوان چرخة عمر تكنولوژي را به مراحل مختلفي تقسیمبندي کرد .این دامنه به پنج دورة "پروردگي"،
"معرفي یا جنیني"" ،رشد"" ،بلوغ یا اشباع" و "نزول یا افول" تقسیمبندي ميشود.
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با بررسيهاي صورت گرفته مشخص گردیده است که به کارگیري رباتها در صنعت برق نسبت به سایر صنایع از پیشینه
کمتري برخوردار است و هنوز بسیاري از کاربردهاي ربات در این صنعت به مرحله تجاريسازي نرسیدهاند .لذا در خصوص
انتخاب چرخه عمر توسعه رباتهاي صنعت برق ميتوان گفت که توسعه و بهکارگیري این رباتها در دوره چرخه عمر معرفي یا
جنیني قرار دارند .چرخه عمر هر ربات و دلیل قرارگیري در این چرخه ،در گزارش فاز دوم پروژه به تفصیل بیان خواهد شد .در
جدول ( ،)1مراحل چرخه عمر فناوريها (محصوالت) و علل قرارگیري یك فناوري (محصول) در هر چرخه عمر آورده شده
است.
جدول  -1معرفي مراحل چرخه عمر فناوري یا محصول
دوره پروردگي

دوره معرفي
(جنیني)

 محصوالت و فرآیند هاي  محصول تكنولوژي
وارد بازار شده است
مرتبط با تكنولوژي در
ولي بهرهگیري از
مرحلة نوپایي قرار دارند
تكنولوژي رشد
 مجموعهاي از نوآوريها
بسیار کندي دارد
پيدرپي رخ ميدهند تا
 تكنولوژي در این
سرانجام یكي کامیاب
مرحله بسیار متغیر و
شده و بر دیگران فایق
نامشخص (تثبیت
ميآید (جنگ ایدهها).
نشده) است.
 آزمایشهاي تجربي
 شرکتهاي بزرگ
صورت ميگیرد و
انگیزه و رغبتي
اشكاالت اولیة سیستم
براي سرمایهگذاري
رفع ميشود.
در تكنولوژي ندارند.
ریسك
سرمایهگذاري بسیار
باال و در عوض
قیمتها و سود آن
نیز باال است.

دوره رشد

دوره بلوغ

دوره افول

(اشباع(

(نزول(

 تغییرات عمدهاي
 روند استفاده و
در تكنولوژي رخ
بهرهبرداري از
نميدهد ،نوآوري
تكنولوژي به
به شدت کاهش
سرعت افزایش
ميیابد و عمدتاً
ميیابد.
به بهینهسازي
 رقابت براي
سیستم محدود
افزایش تولید و
ميشود
کاهش قیمت باال
 به دلیل بلوغ
ميگیرد
صنعت و
 تحوالت بنیادي
تكنولوژي ،بازار
در فرآیندهاي
به بیشترین حد
تولید در جهت
گسترش ميیابد
کاهش قیمتها و
و رقابت در
تولید انبوه
کاهش قیمت
محصوالت صورت
تشدید ميشود
ميپذیرد
 استاندارد شدن
محصوالت،
قطعات و حتي
فرآیندها

فناوري توسعه رباتهاي صنعت برق به دالیل زیر در مرحله معرفي قرار ميگیرد:
 رشد بازار آرام
 عدم تولید انبوه .تولید تكي یا دستهاي

 از زماني که
تكنولوژيهاي
جایگزین پا به
عرصة ظهور
ميگذارند ،مرحلة
افول تكنولوژي
قدیميتر شروع
ميشود.
 از دست رفتن بازار
فروش و کاهش
شدید قیمتها
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 هزینه تحقیق و توسعه قابل توجه براي محصول
 در این مرحله قیمت روش به دلیل هزینههاي اجرا و سربار تولید باالست
 -10-2تعریف پیچیدگي فني رباتها
پیچیدگي محصول ،منعكس کننده میزان دانشي است که در ساختار تولیدي هر محصول به کار رفته است .بر این اساس
محصولهاي متكي بر منابع طبیعي یا صادرات مواد خام و تك محصولي جزء محصولهاي غیرپیچیده طبقهبندي ميشوند و
هر قدر محصول از درجه دانش باالتري برخوردار باشد ،سطح پیچیدگي آن بیشتر خواهد بود.
رباتهاي صنعت برق نیز از دانش فني باالیي برخوردار هستند .بنابراین از درجه پیچیدگي باالیي نیز برخوردار هستند و
جز فناوريهاي برتر قرار ميگیرند .در ادامه یك سطحبندي براي دستهبندي پیچیدگي فناوريها ارائه شده است .این
سطحبندي که دراصل توسط الرسن و روجرز مطرح گردیده و اخیرًا توسط خلیل ارائه شده است به شرح زیر است
(:)Khalil,2000
الف) فناوري برتر :به فناوري پیشرفته یا پیچیده اطالق مي شود .برتر بودن و یا سطح باالبودن فناوري با استناد به ویژگيهاي
بنگاههایي که از آن استفاده ميکنند ،مشخص ميشود .این ویژگيها عبارتند از:
 بنگاه داراي کارکناني با مدارج باالي تحصیلي است و تعداد زیادي از کارکنان را مهندسان و دانشوران تشكیل
ميدهند.
 فناوريهاي چنین بنگاهي با سرعتي بیش از سایر صنایع تغییر ميکنند.
 ابزار رقابت بنگاه نوآوري است.
 بنگاه مبلغ باالیي را صرف تحقیق و توسعه ميکند ( 10درصد فروش یا دو برابر میانگین هزینههاي تحقیق و توسعه
صنعت).
 بنگاه داراي توانایي استفاده از فناوري براي رشد سریع است و بقاي آن با ظهور فناوريهاي رقیب تهدید مي شود.
ب) فناوري میانه (متوسط) :به گستره وسیعي از فناوريها اطالق ميشود که بین فناوري هاي سطح باال (برتر) و سطح پایین
قرار ميگیرند .این اصطالح معموال ًدر مورد فناوريهاي بالغي به کار مي رود که بیش از سایر فناوريها در معرض انتقال قرار
دارند.
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پ) فناوري سطح پایین :به فناوريهایي اطالق ميشود که در بخش بزرگي از جامعه بشري نفوذ کردهاند .این فناوريها توسط
بنگاههاي گوناگوني که داراي ویژگيهاي زیر هستند ،بكار گرفته مي شوند:
 کارکنان آنها داراي سطوح پاییني از تحصیالت یا مهارت هستند.
 عملیات آنها دستي یا نیمه خودکار است.
 هزینه تحقیقاتي آنها پایینتر از میانگین صنعت است.
 پایه فناوري آنها ثابت است و تغییرات اندکي دارد.
 -11-2اهمیت استراتژیك و دالیل بوميسازي توسعه رباتهاي صنعت برق در کشور
در بخشهاي پیشین به کاربردهاي ربات در صنعت برق اشاره شد .از آنجا که اکثر رباتهاي صنعت برق در دوره معرفي و
پروردگي خود هستند ،عمدتا به صورت محصوالت تجاري به بازار جهت فروش عرضه نشدهاند .این رباتها که اکثرا توسط
دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتي وابسته به صنعت ،بسته به نیاز طراحي و ساخته شدهاند یا داراي خصوصیات سفارشي شده
ميباشند و کاربردي عمومي ندارند و یا براي برخي برندهاي خاص توسعه داده شدهاند .همچنین خصوصیات صنایع در
کشورهاي مختلف ایجاب ميکند رباتي که به طور مثال در کشوري مثل ژاپن براي صنعت برق توسعه داده شده باشد ،به دلیل
تفاوت ساختار نیروگاههاي کشور قابلیت بكارگیري در صنعت داخل کشور را نداشته باشد و این یكي از دالیل مهم بوميسازي
صنعت ربات در داخل کشور ميباشد .به عبارت دیگر کاربرد خاص منظوره ایجاب ميکند که این صنعت در داخل کشور با توجه
به نیاز صنعت داخلي توسعه داده شود.
یكي دیگر از دالیل بوميسازي صنعت رباتیك در داخل کشور این است که عمدتا انتقال تكنولوژي مقدور نیست .به
عنوان مثال شرکت  Hydro-Quebecو شرکت نیروگاهي برق و گاز چند ملیتي بریتانیایي  National Gridیك توافقنامه را
براي ربات  LineScoutکه قادر به بازرسي خطوط انتقال فشار قوي ميباشد امضا کردهاند (این ربات براي نیازهاي خود
شرکت در ابتدا توسعه داده شد) .تحت این توافقنامه ،شرکت  National Gridاز حق استفاده از تكنولوژي  LineScoutدر
محدوده بریتانیا به مدت  10سال برخوردار شده است و پس از ده سال باید مجددا قرارداد جدید براي استفاده منعقد گردد [.]6
انعقاد چنین قراردادهایي براي انتقال تكنولوژي عمدتا براي صنعت داخل مقدور نیست و یا به علت متفاوت بودن وضعیت
ساختاري خطوط انتقال (مورد اول) ممكن نميباشد.
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از طرفي یكي دیگر از دالیل توسعه بوميسازي صنعت رباتیك داخل کشور ،صرفه اقتصادي آن در طوالني مدت براي
کشور ميباشد که در بخش منافع اجتماعي اقتصادي به آن کامل پرداخته خواهد شد که فقط خسارت خروج از بویلر نیروگاه
ساالنه حدود  3میلیارد تومان ضرر مالي براي صنعت به همراه دارد ،با سرمایهگذاري چند صد میلیون توماني براي یك محصول
رباتیك ميتوان این خسارت را کاهش داد و از این ضررهاي ساالنه جلوگیري نمود.
عالوه بر این امروزه دستیابي به دانش فناوريهاي نوین و بهرهبرداري از آنها نیز یكي از سنجههاي مهم رشد یافتگي
کشورها به شمار ميآید ،با توسعه رباتها در صنعت برق ،گام برداشتن به سمت رشد یافتگي صنعتي نیز صورت ميگیرد.
همچنین به کمك رباتها بازرسي و کشف عیوب ،سریعتر انجام شده و انرژي الكتریكي در دسترس افزایش ميیابد .این
امر با کاهش نیاز به سرمایهگذاريهاي جدید در صنعت برق از نظر اقتصادي مقرون به صرفهتر ميباشد .به عنوان مثال ،خروج
بویلر اولین دلیل توقف واحدهاي نیروگاههاي سوخت فسیلي در دنیا ميباشد .تقریبا نیمي از این خروجها به خاطر نشتي
لولههاي سوپر هیتر و نیمي به خاطر نشتي لولههاي واتروال است .حداقل  12ساعت طول ميکشد تا بویلر آنقدر خنك شود که
بتوان براي تعمیر داخل آن شد .فاصله توقف تا راهاندازي مجدد بار نامي در سادهترین حالت  24ميباشد .خسارت تعمیر به
اضافه خسارت عدم تولید در صورت تكرار آن در طول سال قابل توجه است .به همین خاطر ارائه طرح بازرسي بویلر با استفاده
از ربات که به بازرسي با کیفیتتر ميانجامد ،زمان خروج واحد از شبكه را کاهش داده و در افزایش انرژي تولید شده نیروگاهها
موثر است .در نتیجه نیاز به ایجاد نیروگاههاي جدید و سرمایهگذاري براي آن کاهش ميیابد و ميتواند یكي دیگر از دالیل
توسعه این صنعت در داخل کشور باشد.
از موارد دیگر استفاده از ربات در انجام برخي بازرسيها به جاي نیروي انساني است که سبب کاهش حوادث نیروي
انساني و افزایش ایمني و سالمت پرسنل ميشود .به طور مثال بكارگیري رباتها عالوه بر تسریع زمان و افزایش کیفیت
بازرسي ،انجام آن را در مناطق دشوار و صعبالعبور ممكن ميسازد.
در طراحي و ساخت رباتهاي کاربردي صنعت برق همانطور که اشاره شد به علت شرایط کاري خاص منظوره این صنعت
نميتوان رباتي را کامال مناسب براي شرایط مورد نظر یافت و خریداري نمود .همچنین بسیاري از شرکتهاي سازنده نیز تمایل
به انتقال تكنولوژي و یا فروش محصوالت خود را نداشته و مشكالتي که براي تهیه برخي قطعات الكترونیكي وجود دارد در
این حوزه نیز صادق است .از طرفي سرمایهگذاري چند صد میلیوني انجام شده در این صنعت ،ميتواند از خسارتهاي میلیاردي
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گفته شده جلوگیري نماید .لذا با توجه به وجود توانمنديها و پتانسیل داخل کشور ،بوميسازي رباتهاي این صنعت راهكاري
مناسب و موثر ميباشد.
 -12-2منافع اجتماعي – اقتصادي حاصل از بوميسازي رباتهاي صنعت برق
همانطور که پیشتر نیز گفته شد تامین انرژي الكتریكي به صورت پایدار بسیار حائز اهمیت ميباشد .انجام بازرسيهاي
دورهاي و منظم از تجهیزات و اجزاي شبكه قدرت از ناپایداري تامین انرژي الكتریكي جلوگیري ميکند .به عنوان نمونه
ميتوان خسارت خرابي بویلـر را که از جملـه اجزاء کلیدي نیروگاه ميباشد و در صورت بروز مشكل ،واحد بایـد از شـبكه
خـارج شـود را در نظر گرفت.
یكي از دالیل اصلي خروج بویلر از مدار ،و به تبع آن خروج واحد از شبكه ،بروز نشتيها در اثر شكست لولههاي بویلر
ميباشـد .به عنوان نمونه تحقیقي که بر روي خرابيهاي بویلـر نیـروگاه بندرعـباس انجام شده است ،نشان ميدهد حـوادث و
مشـكالت پـیش آمده براي سوپرهیترها که عمدتاً نشتي و پارگي آنها بوده است ،باعث شده است ،تا نیروگاه در سال 1379
جمعا  252,070وات ساعت انرژي غیر قابل تولید داشـته باشـد .قابل ذکر است که کل انرژي غیر قابل تولید نیروگاه در این
سال  3,810,917مگاوات سـاعت بـوده اسـت .بعـبارت دیگـر  %6/6انرژي غیر قابل تولید نیروگاه در سال  ،1379ناشي از
پارگي و نشتي سوپر هیترها بوده است .جدول ( )2زمان و انرژي غیر قابل تولید ناشي از حوادث بویلر را در طي سالهاي 1375
لغایت  1381نشان ميدهد[.]7
جدول  -2زمان و انرژي غیر قابل تولید ناشي از حوادث بویلر در سالهاي  1375لغایت 1381

شماره واحد

ساعت معادل خروج از مدار

انرژي غیر قابل تولید ()MWH

تعداد حادثه

1

604.1

193,357

10

2

2178.2

695,426

40

3

269.3

86,238

7

4

231.2

74,033

5

جمع

3282.8

1,049,054

62
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فعالیت بازرسي بویلر در حال حاضر با استفاده از نیروي انساني و با استفاده از نمونهبرداري تصادفي لولهها در چند محل
صورت ميگیرد .همچنین برخي نقاط مانند دماغههاي آیرودینامیك بویلر به علت موقعیت خطرناك آنها با تمهیدات ایمني
فراوان و در شرایط اجباري تست و بازرسي ميشود.
در سالهاي اخیر راهكاري نوین براي انجام بازرسي سریعتر و دقیقتر بویلر به وجود آمده که استفاده از ربات بازرس بویلر
ميباشد .این ربات همراه با تجهیزات الزم از لولههاي بویلر باال رفته و ضمن انجام تستهاي غیرمخرب ،نتایج را به اپراتور که
وظیفه کنترل ربات را در پایین به عهده دارد ارسال ميکند .این روش جدید ميتواند به پیشگیري از خرابيهاي بویلر کمك
نماید .براي نمونه تحقیقي بیان شده ،اگر مبلغ  300ریال به ازاي هر کیلو وات ساعت برق تولیدي نیروگاه در نظر گرفته شود،
براي انرژي غیر قابل تولید برق 1,049,054مگاواتي ناشي از خرابي بویلر در طي این سالها خسارت 314,716,200,000
ریالي بابت قطعي برق به نیروگاه وارد آمده است .این تنها یكي از مواردي است که به کمك رباتها ميتوان خسارت وارده را
کاهش داد.
بر پایه گزارههاي باال ميتوان گفت ،ورود هدفمند به حوزه رباتهاي صنعت برق ميتواند منافع اقتصادي قابل توجهي را
براي کشور در بر داشته باشد .در اینجا درباره اعداد و ارقام ناشي از منافع اقتصادي و اجتماعي همه رباتها سخن گفته نشده و
در فاز دوم پروژه به آن پرادخته خواهد شد .ولي آمار ارائه شده ،گستردگي بازار آن را نشان داده ،و ورود به این حوزه جهت
بوميسازي را توجیه پذیر ميکند.

 -3نتیجهگیري
در این گزارش بر پایه متدلوژي گزینش شده براي پروژه "تدوین سند راهبردي و نقشهي راه توسعه رباتهاي صنعت

برق" ،اطالعات گوناگوني در ارتباط با مباني سند مورد نظر ارائه شد.
تعریف موضوع رباتیك ،اجزاء مربوطه ،چهارچوب و محدوده مطالعات پروژه ،اهمیت موضوع از منظرهاي اجتماعي و
اقتصادي ،افق زماني برنامهریزي از جمله موارد مطرح شده در این گزارش ميباشند .همچنین در این گزارش به دوره عمر
رباتهاي صنعت برق اشاره شد.
در گزارش مرحله دوم پروژه جزئیات بیشتري در خصوص شناسایي رباتهاي صنعت برق و دوره عمر آنها ،شرکتها و
موسسات رباتیك در صنعت برق و آینده پژوهي در این زمینه ارائه خواهد شد.
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فصل اول :شناسايي حوزههاي فناورانه توسعه ربات در صنعت برق
 -1-1مقدمه
امروزه با كوتاهتر شدن چرخه عمر محصوالت و دانش فني بكار گرفته شده در آنها مقوله نوآوري اهميت روزافزوني در تجارت
پيدا كرده است .اين بدان معني است كه بسياري از سازندگان تجهيزات و مراكز پژوهشي در دنيا مقدار بسيار زيادي از منابع را
در جهت توسعه و شكوفا نمودن درخت نوآوري مصرف ميكنند .در اين ميان مهمترين نياز مديران جهت تصميمگيري صحيح
براي تخصيص هزينه به حوزههاي فناورانه ،داشتن آگاهي كافي و به روز در مورد اين حوزهها و فناوريهاي آنها ميباشد .از
آنجايي كه سياستگذاران فناوري همواره با مسئله تصميمگيري و انتخاب مواجه هستند ،تهيه نقشه راه در اين زمينه ميتواند
كمك فراواني كند .يك نقشه راه عالوه بر تجميع پتانسيلهاي موجود كشور ،از موازي كاري در داخل و خريد بيمورد فناوري
از خارج جلوگيري كرده و امكان بهرهگيري از توانمنديها و فرصتهاي موجود در كشور را فراهم نمايد.

در گزارش مرحله يكم " ،تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه رباتها در صنعت برق" ،به تدوين مباني سند ،ابعاد موضوع و
محدوده مطالعات و چرايي آن پرداخته شد [ .]13در اين بخش به مطالعه و شناسايي حوزههايي از صنعت برق ،شامل توليد،
انتقال و توزيع ،كه رباتها در آن بهكار گرفته شده است پرداخته ميشود .اين مطالعات سبب ميشود تا افزون بر شناخت
رباتهاي صنعت برق ،بستري مناسب براي ارزيابي و انتخاب جهت توسعه هر يك از اين رباتها و برنامهريزيهاي آينده ايجاد
شود.

 -2-1معرفي رباتهاي بكار گرفته شده در حوزه صنعت برق
در ادامه به معرفي رباتهاي عملياتي شده و تحقيقاتي در صنعت برق در بخشهاي توليد ،انتقال و توزيع در دنيا پرداخته
ميشود.
 -1-2-1ربات بازرس لولههاي ديواره بويلر
 -1-2-1-1مشخصات كلي
ايراد بويلر مهمترين عامل توقف اضطراري واحدهاي نيروگاههاي سوخت فسيلي در دنيا ميباشد .تقريبا نيمي از اين ايرادات به
دليل نشتي لولههاي سوپرهيتر و نيمي به خاطر نشتي لولههاي واتروال است .ربات بازرس بويلر با حركت بر روي لولههاي
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ديواره بويلر و اسكن لولهها با استفاده از تجهيزات بازرسي ،امكان بررسي وضعيت لولهها را براي بهرهبرداران فراهم ميسازد.
تجهيزي كه بر روي ربات سوار است و براي اسكن به كار ميرود ميتواند يك دوربين ويدئويي با وضوح باال ،يا يك تجهيز
آلتراسونيك و يا هر تجهيز اسكنكننده ديگري باشد.
براي نمونه شركت  Gecko Robotتمامي سرويسهاي بازرسي آلتراسونيك و چشمي را براي نيروگاههاي برق زغال سنگ
در سراسر آمريكاي شمالي انجام ميدهد و انجام اين بازرسي را بدون استفاده از داربست و تنها با استفاده از ربات GeckoBot

انجام ميدهد [ .]1لولههاي ديواره بويلرها ميتوانند بر اثر آسيب هيدروژن ،دوده ،گرافيته شدن ،شكست دمايي و آسيب خزش
دچار فرسايش شوند كه تمامي اين آسيبها از طريق اين ربات و تجهيزات بازرسي آن قابل تشخيص است .اين ربات ميتواند
عمليات بازرسي لولههاي آب درون بويلر را در يك خروج برنامه ريزي شده يا نشده به سرعت انجام دهد .سرعت و دقت انجام
بازرسي اين ربات تصميمگيري تعميرات را براي بهرهبرداران نيروگاه آسان ميسازد .سرعت حركت اين ربات تا  10اينچ در ثانيه
ميتواند برسد و داراي يك دوربين  HDو يك تجهيز  UTبراي بررسي سطح ديواره لولهها از قطر  1/5اينچ تا  3/5اينچ
ميباشد .همچنين ميتوان براي تسريع در امر بازرسي از چند ربات به صورت همزمان استفاده نمود.
نمونه ديگر ،ربات  Vertiscanمورد استفاده شركت  RUSSELL NDE SYSTEMSميباشد[ .]2اين ربات ميتواند  5لوله
را همزمان با سرعت  5متر در دقيقه اسكن كند و فاصله بين لولهها ميتواند 1/4اينچ باشد.
يك نمونه ديگر نيز ربات مركز تحقيقاتي  BARCميباشد كه بر اساس قراردادي با شركت
) National Thermal Power Corporation (NTPCهند براي بازرسي لولههاي ديواره عمودي بويلر طراحي و ساخته
شده است[ .]3اين ربات با يك تجهيز  EMAT1مجهز شده است.
شركت ديگري كه در زمينه طراحي و ساخت رباتهاي بازرس فعاليت داشته است شركت ALSTOM Inspection

 Roboticsميباشد .اين شركت در سال  2006به صورت مشاركتي بين شركت آلستوم سوئيس و موسسه تكنولوژي فدرال
سوئيس 2تاسيس شد .اين رباتها ،رباتهاي خودكار و يا نيمه خودكاري هستند كه ميتوانند روي سطوح و سازههاي مختلفي
از قبيل روتورها و لولهها به منظور انجام تستهاي غير مخرب و بازرسي چشمي حركت نمايند[.]4

Electromagnetic Acoustic Transducer

1

Swiss Federal Institute of Technology
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موسسه  EPRIنيز امكان استفاده از رباتها با قابليت اتصال تجهيزات متفاوت را براي بازرسي بويلرها بررسي كرده است .در
اين مطالعه كه با همكاري موسسه  EPRIو دانشگاه تگزاس انجام شده است سه محدوده اي كه در آن رباتها ميتوانند به
كار گرفته شوند را مشخص كرده است :برپايي داربست ،بازرسي چشمي ديواره آبي و تعويض ديواره آبي .كه در هر سه مورد از
كمك ربات استفاده شود .نهايتا نيز يك ربات باالرونده از بويلر براي بازرسي ديوارههاي آبي طراحي و ساخته شده است كه
قابليتهاي باالرونده آن در يك نيروگاه به طور موفقيتآميز تست گرديد .در اين ربات براي باالرفتن از  32آهن رباي دائمي كه
روي  2ترك نصب شده استفاده گرديد و مكانسيم حركتي آن با استفاده از روش  Worm gearانجام ميپذيرد[.]5
 -1-2-1-2ضرورت استفاده و مزايا
آمارهاي منتشر شده توسط وزارت نيرو نشان ميدهد كه خروجهاي اضطراري ناشي از خرابي اجزا بويلرها بيشترين سهم را در
انرژي هدر رفته ناشي از توقف واحدها داشته است .يكي از داليل هزينه سنگيني كه خرابي بويلر ايجاد ميكند ،خروجهاي
اجباري بلندمدت واحد از مدار براي تعمير يا جايگزيني قطعات است .بنابراين با توجه به خسارتهاي باالي وارده به اجزا بويلر،
ارايه برنامه بازرسي صحيح و روش دقيق و سريع ميتواند در كشف عيوب بويلر سهم به سزايي داشته باشد.
در ساير كشورها به عنوان مثال در آمريكا در سال  ،2001خرابيهاي مربوط به لولهها منجر به  3600قطعي برق گرديد كه
 2000مورد آن مربوط به نشتي ديواره آبي بوده است .به طور كلي  12ساعت طول ميكشد تا بويلر خنك شود تا تكنسينها
بتوانند وارد آن شوند كه اين زمان منجر به ضرر و زيان زيادي ميشود.
در نتيجه طراحي و ساخت رباتهايي كه بتوانند در دماهاي باال ،بالفاصله بعد از  Shut downدر بويلرها ،عمل نمايند ميتواند
بسيار مهم باشد و استفاده از آنها ميتواند باعث كاهش زمان تعميرات و افزايش بازرسيها گردد.
حتي در زمانهاي قطعي كوتاه ميتوان از اين رباتها استفاده نمود تا معايب احتمالي آينده مشخص و براي تعمير آن
برنامهريزي صورت گيرد.
اين فعاليت در حال حاضر با استفاده از نيروي انساني و با استفاده از نمونه برداري تصادفي لولهها در چند محل صورت ميگيرد.
همچنين برخي نقاط مانند دماغههاي آيروديناميك بويلر به علت موقعيت خطرناك آنها با تمهيدات ايمني فراوان و در شرايط
اجباري تست و بازرسي ميشود .
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خسارت تعمير بويلر به اضافه خسارت عدم توليد واحد با توجه به تكرار آن در طول سال قابل توجه است .همچنين استفاده از
ربات ميتواند عالوه بر حذف داربست بندي ،تضمين ايمني و بهبود شرايط محيط كار موجب افزايش مناطق بازرسي شود.
همچنين با ذخيره نتايج بازرسي صورت گرفته توسط ربات ميتوان تحليل داده مناسبي در سالهاي آتي از وضعيت اجزا بويلر
انجام داد .همين دليل انجام بازرسي براي پيشگيري به موقع و كاهش دفعات اشكال ،ارائه طرحهاي بازرسي بويلر با استفاده از
ربات ميباشد از نظر اقتصادي راهكاري مقرون به صرفه ميباشد.
 -1-2-1-3شركتهاي سازنده ربات مذكور
از جمله سازندگان ربات بازرس بويلر ميتوان به شركتهاي زير اشاره نمود:
 شركت ( Gecko Roboticsساخت و سرويس)
 شركت ( RUSSELL NDE SYSTEMSساخت و سرويس)
 شركت ( ALSTOMساخت)
 شركت خدمات عمومي ( NEW Mexicoسرويس) ،سازنده دانشگاه صنعتي تنسي(3ساخت)
 -1-2-1-4دوره عمر ربات مذكور
به كارگيري اين ربات در نيروگاهها بسيار جديد ميباشد و كاربرد و مقاالت تحقيقاتي آن به بعد از سال  2000برميگردد .با
توجه به اين موارد،كاربرد ربات در دوران جنيني خود قرار دارد.
 -1-2-2ربات بازرس توربين بادي
 -1-2-2-1مشخصات كلي
ربات بازرس توربين بادي ،يك ربات باال رونده عمودي از برج بدنه توربين بادي ميباشد كه با استفاده از يك كنترلر از راه دور
توسط اپراتور در پايين برج كنترل ميشود و با استفاده از يك دوربين با وضوح باال (يا ساير تجهيزات بازرسي) كه روي آن قرار
دارد ميتوان وضعيت توربين را بررسي كرد .در واقع عمده بازرسي پرههاي عظيم توربين از سطح زمين با استفاده از يك
تلسكوپ پرقدرت انجام ميگيرد [ .]6انگيزه بازرسي نزديكتر به منظور بازرسي دقيقتر از پرههاي توربين منجر به ساخت اين
ربات شده است.
Tennessee Technological University
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براي نمونه شركت معظم  GEكه يكي از بزرگترين تامين كنندگان توربينهاي بادي با نصب  18000توربين بادي در سراسر
جهان است به منظور خدماتدهي بهتر ،سرمايهگذاري خود را در زمينه طراحي و ساخت رباتهاي بازرس توربين بادي در سال
 2010و  2011را به بيش از دو برابر افزايش داده است .اين ربات كه با همكاري شركت  4ICMطراحي و ساخته شده است در
يك مزرعه توربين هاي بادي در تگزاس با موفقيت تست گرديده است .يكي از مزاياي استفاده از اين ربات به جاي روشهاي
معمول ،پايداري بهتر آن نسبت به تغييرات هوايي ميباشد و بازرسيهاي اين شركت به دليل برف ،باران و كمبود نور دچار
تاخير نميشود .همچنين در ادامه دانشمندان  GEبه دنبال روشهاي ديگري براي تجهيز بازرسي ميباشند .به عنوان مثال يك
اسكنر مايكرويو ميتواند تصوير بهتري از پرههاي توربين فراهم نمايد .استفاده از مايكرويو امكان بازرسي عميقتري از يك
بازرسي سطح را به ارمغان ميآورد و اين امكان را ميدهدكه نشانههاي هر گونه مشكلي در ساختار و متريال زودتر تشخيص
داده شود[.]6
رباتهاي باال رونده توربين بادي ميتوانند داراي دو نوع مكانيزم باالرونده باشند كه برحسب اين مكانيزم اجزاي تشكيل دهنده
ربات نيز متفاوت ميباشد .يك مكانيزم باال رفتن از ديواره ،استفاده از چرخهاي داراي خاصيت آهنربايي ميباشد كه به ربات
امكان باالرفتن از توربين با بدنههاي فلزي را ميدهد .مكانيزم ديگر استفاده از يك سيستم  Compressionو يا پمپ خال
براي چسبيدن به سطح به جاي استفاده از مگنت ميباشد .در مكانيزم دوم نيازي نيست كه بدنه برج از فوالد باشد و روش
جامعتري ميباشد.
 -1-2-2-2ضرورت استفاده و مزايا
در حال حاضر در دنيا روشهاي مختلفي براي بازرسي پرههاي توربين بادي وجود دارد .يك روش استفاده از طناب ميباشد كه
در سالهاي اخير براي متخصصان استفاده از طناب ) (rope specialistsكه بتوانند از برجهاي توربين باال بروند و عمليات
بازرسي يا تعمير را در حالي كه از طناب آويزان هستند انجام دهند ،تقاضاي رو به رشدي وجود داشته است .روش ديگر با
استفاده از جرثقيلهاي بلند است كه اين روش پرهزينه ميباشد .روش ديگر بازرسي ،بررسي از سطح زمين با يك تلسكوپ
است كه اين روش نيز بسيار طاقت فرسا و نيازمند نيروي مجرب ميباشد .در نتيجه علل مختلفي همچون جلوگيري از وقوع
خطرهاي انساني و شرايط نامناسب جوي و باد شديد رباتهاي باالرونده بازرس طراحي و ساخته شدند.
International Climbing Machines
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همچنين براي مزرعههاي توربين بادي كه در دريا نصب ميشوند مانند پروژه  DashWinاتحاديه اروپا به روشي جديد براي
بازرسي پرههاي توربين بادي نياز است .انرژي باد يكي از سريعترين بخشهاي رو به رشد در بازار انرژي دنياست .طبق گزارش
سازمان انرژي باد اروپا ) (EWEAمتوسط نرخ رشد ظرفيت نصب شده توربينهاي بادي بين سالهاي 1994و 23، 2003
درصد رشد داشته است و در سال  2009بازار جهاني توربين بادي به  45ميليون يورو رسيده است .هر چه توربينهاي بيشتري
نصب شود امكان حوادث ناشي از بازرسي در آنها نيز باال ميرود .تا  30سپتامبر  2011تعداد حوادث انساني كه گزارش شده
است  1093مورد بوده است .در نتيجه به تكنولوژي همانند استفاده از رباتهاي بازرس توربين بادي نياز است كه با رشد
استفاده از توربينهاي بادي در دنيا ،بازرسيها راحتتر صورت گيرد و حوادث كمتري نيز اتفاق بيفتد[.]7
 -1-2-2-3سازندگان ربات مذكور
شركتهاي زير نمونههايي از ربات باالرونده بازرس پرههاي توربين بادي را ساختهاند:
 شركت  5GEبا همكاري شركت


شركت Visatec



شركت Helical Robotics

6ICM

 كنسرسيوم  DashWinاتحاديه اروپا
همچنين اخيرا عالوه بر رباتهايي كه از بدنه توربين باال ميروند ،استفاده از رباتهاي پرنده براي بازرسي توربينهاي بادي نيز
مد نظر قرار گرفته است.
 -1-2-2-4دوره عمر ربات مذكور
طراحي و ساخت اين ربات بسيار جديد است و در دهه اخير صورت گرفته است .به عنوان مثال شركت Helical Robotics

پس از نياز به چنين رباتهايي در سال  2010پايه گذاري شد[ .]8اين شركت بر اساس نياز مشتري رباتهاي خود را با اندازه و
تجهيزات مختلف از قبيل دوربين ،بازوهاي رباتيك و  ...توليد ميكند .كنترل اين ربات ميتواند به صورت كنترل از راه دور و يا
كامالً خود مختار باشد .همچنين اين رباتها قادر به حمل تجهيزات براي پرسنلي كه با استفاده از طناب مشغول به تعمير

General Electric

5
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هستند خواهند بود .پروژه طراحي و ساخت ربات شركت  GEو طراحي و ساخت ربات براي پروژه  DashWinاروپا نياز بسيار
جديد بوده و با بررسيهايي كه صورت گرفته طراحي و ساخت اين نوع رباتها در دوره جنيني خود قرار دارد.
 -1-2-3ربات بازرس سد
 -1-2-3-1مشخصات كلي
يكي از رباتهاي مورد استفاده در صنعت برق ،ربات بازرس سد ميباشد .اين مدل از رباتها عالوه بر صنعت برق در صنايع
ديگر از جمله در صنعت نفت و بازرسي تجهيزات سكوهاي نفتي ،كاربردهاي زيست محيطي و  ...نيز بسيار پركاربرد ميباشند.
رباتهاي زيرآبي در اندازهها و ابعاد متفاوت و با گستره متنوعي از تكنولوژيها و امكانات در سالهاي اخير طراحي و ساخته
شدهاند .انواع اين رباتها از نمونههاي كوچك و سادهاي كه صرفا مجهز به دوربين فيلمبرداري كوچكي هستند تا گونههاي
پيشرفته و بسيار پيچيدهاي كه داراي بازوي مكانيكي هستند و در اعماق بيش از شش هزار متري دريا امكان انجام عملكردهاي
متنوع و متعددي را دارند ،شامل ميشوند.
رباتهاي زير آبي را ميتوان به دو دسته  ROV7و  UAV8تقسيمبندي كرد .رباتهاي زير آبي  ROVجهت هدايت نياز به
كابل دارند در حاليكه رباتهاي زيرآبي  AUVبدون استفاده از كابل ،امكان هدايتشان در اعماق دريا وجود دارد .براي بازرسي
سدها با توجه به كاربرد ،ربات زيرآبي از نوع  ROVو متصل به كابل استفاده ميشود.
رباتهاي زير آبي اجزا مختلف و متعددي دارند كه عموماً شامل موارد كلي زير است:
 بدنه ربات
 سيستم رانش و حسگرها
 واسط (هاي) كنترلي و نمايشي
 سيستم توزيع قدرت
 كابلهاي هدايتي و ارتباطي
 سيستم هدايت و كنترل

Remotely Operated Vehicle

7

Unmanned Automatic Vehicle

8
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در بسياري از شناورها و انواع وسائل نقليه دريايي نظيركشتيها ،زير درياييها و نير انواع ربات زيرآبي ،يك موتور نظير توربين
گازي يا ديزلي و يا در اكثر رباتهاي زيردريايي انواع الكتروموتورها ،پروانههايي را از طريق اتصال يه يك محور انتقال قدرت
به كار مياندازد تا نيروي پيشران الزم براي حركت وسيله مربوطه فراهم شود .در اغلب رباتهاي زيرآبي از پيشرانهاي
الكتريكي براي ايجاد نيروي رانش استفاده ميشود.
 -1-2-3-2ضرورت استفاده و مزايا
هدف از طراحي و ساخت اين رباتها انجام بازرسي ديواره سدها براي جستجوي ترك و يا ساير آسيبها در ديواره بتني
ميباشد .همچنين با استفاده از اين ربات ميتوان وضعيت كلوني ساير موجودات زنده را درزير آبهاي سد و مخازن آبي پشت
سد بررسي كرد.
بخش عمده اي از تنشها  ،تغيير شكلها و عكس العملهاي ايجاد شده درسازه سد ،دراثر بارگذاري ناشي ازآبگيري و تخليه سد،
تغييرات جوي منطقه احداث سد ،سيلها و زلزلهها ،بوسيله وسائل ابزاردقيق كه در نقاط مختلف سد نصب وكارگذاري ميشوند
(اين ابزاردرمقابل تغييرات فيزيكي بوجود آمده ازخود واكنش نشان ميدهند)  ،قرائت ميگردند و پس ازپردازش وتحليل
اطالعات  ،نتايج حاصله مالك رفتار سنجي سدها قرار ميگيرند .اين اطالعات براي ارزيابي ايمني و پايداري دقيق سدها الزم
است ولي كافي نميباشد زيرا بسياري ازپديدههاي احتمالي مخرب براي سد و سازههاي وابسته دردوره بهره برداري (درشرايط
عادي واضطراري) فقط با مشاهدات عيني وبازرسيهاي مداوم ومستمر (همراه با رفتارسنجي دقيق) امكان پذير بوده
ومطمئنترين شيوه محافظت سدها در برابر خطرهاي قابل اجتناب به شمار ميرود.
استفاده از ربات به جاي غواص سبب كاهش ريسك خطرات جاني ميشود .به خصوص ربات زير آبي ميتواند براي بازرسي
سدهايي كه آب تيره يا جريانهاي شديد آب ميتواند براي انسان مخاطره آميز باشد به كار رود .همچنين از اين رباتها
ميتوان در آبهاي آلوده و يا با عمق كم كه داراي رسوبات مختلف ميباشند استفاده كرد .به طور كلي اين ربات ميتواند براي
بازرسي هر سازه ايي كه قسمتي از آن در درون آب قرارداشته باشد به كار رود
 -1-2-3-3سازندگان ربات مذكور
در حال حاضر شركتهاي زيادي در دنيا به كار طراحي و ساخت رباتهاي زير آبي ميپردازند كه ميتوان از به عنوان نمونه به
شركتهاي ذيل اشاره نمود:
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شركت SAAB seaeye



شركت AGEOTEC



شركت HYDRO QUEBEC



شركت SEA BOTIX



شركت AQUABOTIX



شركت CISCREA



شركت DEEP OCEAN ENGINEERING



شركت VIDEO RAY



شركت ECA ROBOTICS



شركت DEEP LINK



شركت Oceaneering International

ويرايش اول ،خرداد 1394

 -1-2-3-4دوره عمر ربات مذكور
نيروي دريايي آمريكا تكنولوژي اوليه اين رباتها را در دهه  1960پايهگذاري كرد و طراحي و ساخت اين رباتها در دهه 1980
در ابتدا در صنايع نفت شروع به رشد كرد .كاربرد ربات بازرسي سد به اوايل سال  2000بر ميگردد .تا سال  35 ،2000گونه
مختلف از اين گونه رباتهاي زيرآبي كوچك طراحي و ساخته شدهاند .در حال حاضر  27توليد كننده مختلف  500گونه متفاوت
از اين نوع رباتها را توليد ميكنند .امروزه حدود  22درصد رباتهاي موجود را اين دسته تشكيل ميدهد.
 -1-2-4ربات بازرس خط فشار قوي
 -1-2-4-1مشخصات كلي
اين ربات همانطور كه از نام آن مشخص است با حركت كردن و غلتيدن روي خطوط ولتاژ باال در ارتفاع زيادي از سطح زمين
آنها را بازرسي ميكند و قادر به جمعآوري اطالعاتي است كه در شرايط اضطراري به متخصصان نگهداري خطوط كمك
ميكند تا به سرعت وارد عمل شوند.
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اين رباتها در عين حال كه داراي مشخصات كلي و وظايف مشابه ميباشند ،از قابليتها و امكانات مختلفي برخوردار ميباشند.
در ادامه براي معرفي تواناييهاي اين گونه رباتها ،ربات بازرس خط  Tiكه توسط مركز توسعه و تحقيقات برق انستيتو شارلوت
آمريكا ( )EPRIطراحي و ساخته شده است شرح داده ميشود[.]9
ربات  Tiبه طور دائمي روي يك خط نمونه نصب شده و ميتواند در هر سال حداقل  2مرتبه مسير  80كيلومتري را روي خط
انتقال بپيمايد .اين ربات براي بازرسي خط از دوربينهاي با وضوح باال و طيف مادون قرمز همراه با پردازش تصوير پيشرفته
استفاده ميكند.
همچنين اين ربات قادر است فاصله درختان ،اجسام هادي و ديگر اشيا را به منظور رعايت حريم مناسب و قانوني آنها تا خطوط
بسنجد .همچنين ميتواند با مقايسه تصاوير قبلي و جديد اجزاي خاص خطوط انتقال ،احتمال فاسد شدن آنها را تشخيص دهد.
اين ربات همچنين با استفاده از يك آشكارساز تداخل الكترومغناطيسي ميتواند محل تخليه كرونا را شناسايي كند و با استفاده
از  GPSاين اطالعات را همراه با برچسب زماني و مكاني براي پرسنل ارسال نمايد .سپس پرسنل در جاهايي كه تخليه
تشخيص داده شده است ساير بازرسيها را با استفاده از دوربين تخليه جزيي انجام دهند.
همچنين اين ربات ميتواند اطالعات را از سنسورهاي  RFكه  EPRIخودش ساخته است و در نقاط مختلف خط انتقال نصب
كرده است جمعآوري كند .اين سنسورها به منظور بررسي وضعيت اجزايي همانند عايقها ،هاديها و اتصال دهندهها نصب
شدهاند.
متخصصان  EPRIبر اين باورند كه استفاده از حسگرهاي ( RFفركانس راديويي) در نواحي كه فشارهاي محيطي وجود دارد
ميتواند كمك بيشتري به ربات بكند .به عنوان مثال با استفاده از حسگرهاي ارتعاشي در مناطقي كه باد با سرعت بااليي در
جريان است يا حسگرهاي نشت جريان در مناطق ساحلي براي تشخيص آلودگي نمك يا قوسها و برآمدگيهايي كه ناشي از
شكستن عايق سيمهاست ،موضوع به پرسنل نگهداري اطالع داده شده و آنها گروهي را براي بازرسي بيشتر به منطقه اعزام
ميكنند .چنين حسگرهايي ميتوانند به صورت پيوسته اطالعات را جمعآوري كرده و هنگام نزديكشدن ربات برايش ارسال
كرده و سپس ربات اين اطالعات را به نزديكترين گروه خدمه نگهداري انتقال دهد.
اين ربات روي غلتكهاي متصل به يك سيم پشتيبان كه در باالي خطوط اصلي انتقال نصب شده حركت ميكند .با اين حال
محققان براي تكميل اين ربات بايد مانع بزرگي را از سر راه بردارند و آن حركت ربات در اطراف سازهها يا توپهاي فلزي
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بزرگي است كه براي نشانهگذاري خطوط و نقطهداركردن از آنها استفاده ميشود .براي غلبه بر اين مشكل يك مسير فرعي
طراحي شده است .اين مسير ،يك حلقه سيم (يك مسير دايرهايشكل سيمي) در اطراف مانع است.
متخصصان در آزمايشگاه لنوكس يك خط انتقال برق با تقاطعهاي زياد ،شيبهاي مختلف و مسيرهاي تركيبي در اندازهاي
كوچك و آزمايشگاهي ساختند و نمونه اوليه اين ربات توانست به تنهايي و بدون كمك اپراتور مسير را با موفقيت كامل بپيمايد.
هنگامي كه ربات مسير فرعي را تشخيص ميداد خودش را از سيم پشتيبان جدا كرده و به مسير حلقوي متصل ميكرد و به
اين وسيله مانع را دور ميزد .پس از گذشتن از مانع و به محض حسكردن سيم پشتيبان مجددا خود را از مسير فرعي جدا كرده
و به سيم پشتيبان متصل ميشد .البته هدف نهايي حركت ربات روي خطوط انتقال فعلي بدون مسير باي پس ميباشد.
اين ربات با طول دو متر و وزن  65كيلو به طرز چشمگيري هزينههاي بازرسي ،تعمير و نگهداري خطوط انتقال برق كه در حال
حاضر توسط نيروهاي خدماتي در روي زمين يا روي دكلهاي بسيار بلند يا مناطق بسيار دورافتاده انجام ميشود را كاهش
ميدهد.
معموال براي چنين كارهايي از نيروي خدماتي ماهر يا هليكوپتر براي ارتفاعات استفاده ميشود ،اما اكنون به كمك تكنولوژي،
ابزارهاي به كارگرفته شده در اين بخش بسيار كوچكتر و هزينههاي نهايي ارزانتر ميشود.
 -1-2-4-2ضرورت استفاده و مزايا
بهكارگيري اين ربات ميتواند عالوه بر حذف خطرجاني ناشي از نزديك شدن به جريان الكتريكي ولتاژ باال و سقوط از ارتفاع،
هزينههاي عملياتيكردن و نگهداري خطوط انتقال برق فشار قوي خصوصا در مناطق صعب العبور را كاهش دهد و به اين
ترتيب عالوه بر كاهش هزينهها باعث افزايش سالمت سرمايههاي انساني شود.
 -1-2-4-3سازندگان ربات مذكور
از جمله سازندگان ربات بازرس خط ميتوان به شركتهاي زير اشاره نمود:
 ربات  ExpLinerشركت  HiBotژاپن به سفارش شركت ( KEPCOبه منظور سرعتبخشي به تجاري شدن طرح
مذكور از شركت هيتاچي كمك گرفته شده است).


ربات  LineScoutشركت Hydro-Quebec

 ربات  Tiموسسه  EPRIآمريكا
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 ربات شركت  TRANSPOWERكه در حال حاضر در شبكه انتقال نيوزلند مشغول به كار است
 ربات شركت  UKZNكه در نمايشگاه شيكاگو نمايش داده شده است
 ربات شركت  Power Grid Corporationهند كه در دست تحقيق و توسعه ميباشد
 -1-2-4-4دوره عمر ربات مذكور
ربات  LineScoutشركت  Hydro-Quebecاز سال  2008در بازرسي خطوط انتقال مورد استفاده قرار گرفته است .موسسه
 EPRIساخت ربات بازرس  Tiرا از سال  2008آغاز نموده است و هدف آن اجرايي شدن و بهكارگيري اين ربات در خطوط
انتقال تا سال  2014ميباشد .به همين منظور  EPRIبا شركت  )AEP( American Electric Powerمشغول به كار است
تا اين ربات و سيستم بايپس را روي يك خط انتقال  138كيلو ولت كه در حال ساخت است پيادهسازي و نصب نمايد.
شركت  HiBotنيز در سال  2005شروع به طراحي و ساخت ربات  ExpLinerبراي بازرسي خطوط نمود .در سال 2014
شركت هيتاچي شروع به تهيه چهارچوبي براي ادامه توسعه ،ساخت و فروش اين ربات نموده است .ربات شركت
 TRANSPOWERكه در حال حاضر در شبكه انتقال نيوزلند مشغول به كار است .شركت  UKZNنيز ربات خود را در سال
 2014در نمايشگاهي درباره توزيع و انتقال در شيكاگو رونمايي كرد .با توجه به موارد فوق نتيجهگيري ميشود كه طراحي و
ساخت اين نوع رباتها در دوره جنيني خود قرار دارد.
 -1-2-5رباتهاي نيروگاه خورشيدي
 -1-2-5-1مشخصات كلي
امروزه بكارگيري ربات در صنعت انرژي خورشيدي رو به گسترش است .رباتها در اين صنعت در دو دسته ميتوانند به كار
گرفته شوند .بخش اول استفاده از ربات در توليد و ساخت سلولهاي خورشيدي اشت ،در حالي كه تا چند وقت پيش اين
محصوالت به روش دستي توليد ميشد .زيرا حتي خطاهاي بسيار كوچك در فرآيند توليد اين محصوالت ميتواند به غير قابل
استفاده شدن آنها منجر شود .اما امروزه توليد سلولهاي سوختي و مونتاژ اجزاي بسيار حساس اين محصوالت به شيوه رباتيك
با دقت بسيار بااليي ممكن شده است .اين ربات ميتواند در حين انجام كار فرآيند توليد را مرحله به مرحله تحت كنترل قرار
دهد و به طور خودكار هر گونه خطاي احتمالي را كه ممكن است در اين فرآيند وجود داشته باشد ،برطرف كند .شركتهايي
مانند  ABBو  Adeptدر اين زمينه فعال هستند.
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دسته دوم رباتهايي هستند كه در نيروگاههاي خورشيدي به كار ميروند و وظايف مختلفي انجام ميدهند .اين رباتها،
وظايفي از قبيل تميز كردن پنلهاي خورشيدي ،ردياب پرتو خورشيدي و رباتهاي نصاب پنلهاي خورشيدي ميباشد كه در
ادامه شرح داده ميشوند.
 -1-2-5-1-1ربات تميز كننده پنلهاي خورشيدي
با وجود اينكه مناطق بياباني همانند عربستان به علت بهرهمندي از نور خورشيد ،مكانهاي مناسبي براي برداشت انرژي
خورشيدي هستند ،ولي به علت كويري بودن ،داراي گردوغبار زيادي هستند و صاحبان مزرعههاي خورشيدي نيازمند تميز
كردن پنلها جهت فراهم كردن شرايط بهينه هستند .در غير اين صورت ،اين پنلها مقداري از بازده خود را در روز و پس از
طوفانهاي شني از دست ميدهند .از طرفي شستوشوي پنلها با آب در وسط يك منطقهي خشك ،كار چندان آساني نيست
و در سطوح مختلف مشكالتي را به وجود ميآورد .مثالً عالوه بر مصرف آب ،نيازمند كارگراني است كه بايد در آن هواي گرم با
دماي باالي  50درجهي سانتيگراد مشغول تميز كردن پنلها شوند.
براي حل اين مشكل ،ربات تميز كننده پنل خورشيدي طراحي و ساخته شده است كه دستگاه مكانيكي خودكار بدون آب گرد
زدا ميباشد .اين نوع رباتها روي ريلهاي پنلهاي خورشيدي نصب ميگردند و هر روز حداقل يكبار از روي پنلهاي عبور
ميكنند و با جاروب خود ،به گرد زدايي از روي پنلها ميپردازند .استفاده از اين رباتها تفاوت زيادي نسبت به زماني ايجاد
ميكند كه پنلها بهصورت دستي و آنهم هر هفته يكبار تميز ميشوند .ازآنجاكه هر رديف پنل ،ربات خود را دارد و به صورت
موازي با يكديگر كار ميكنند ،ازنظر زماني تفاوتي بين تميز كردن يك مزرعه خورشيدي كوچك و بزرگ نيست.
سازندگان اين نوع رباتها معتقد هستند كه اين ربات پس از مدتي هزينه خريد خود را جبران ميكند و همچنين ميتواند در
شرايط سخت ،بدون نياز به نگهداري و تعمير ،جان سالم به در ببرد .از جمله سازندگان اين ربات ،شركت Nommad

ميباشد[.]10
 -1-2-5-1-2ربات ردياب خورشيدي
يك شركت فعال در زمينه توسعه فنآوريهاي جانبي تجهيزات خورشيدي ،سيستم ردياب خورشيدي جديدي را ساخته است
كه ميتواند در افزايش كارايي پنلهاي فتوولتائيك و كاهش هزينهها و قيمت برق توليدي مؤثر باشد .اين سيستم ردياب
خورشيدي جديد از تكنولوژي رباتها استفاده ميكند .شركت كيوباتيكس در كاليفرنياي آمريكا از سيستم ردياب خورشيدي
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جديدي پرده برداشت كه به نام همين شركت نامگذاري شده است .سيستم ردياب خورشيدي كيوباتيكس 9از رباتهاي باهوش
و متحرك استفاده ميكند و باعث ميشود توان خروجي نيروگاه خورشيدي به طرز چشمگيري افزايش يابد .سيستم ردياب
خورشيدي كيوباتيكس با تنظيم و اصالح زاويه قرارگيري پنلهاي فتوولتائيك نسبت به خورشيد باعث ميشود تا توان توليدي
آنها تا  %40افزايش يابد .اين ربات همچنين باعث كاهش  20درصدي در هزينهها خواهد شد .كيوباتيكس به نحوي طراحي
شده است كه به سرعت و به آساني قابل نصب است .اين سيستم ردياب خورشيدي رباتيك جديد هزينه تعمير و نگهداري بسيار
پاييني داشته و بر روي بيشتر سازههاي نگهدارنده پنلهاي فتوولتائيك قابليت نصب دارد .كيوباتيكس از يك جفت ربات مستقل
از يكديگر بهره جسته كه همواره يكي از آنها به عنوان پشتيبان عمل ميكند .اين ربات بر روي يك ريل حركت كرده و با
اصالح زاويه قرارگيري پنلهاي فتوولتائيك متناسب با موقعيت نسبي خورشيد در آسمان كمك ميكند تا سطح صفحات
خورشيدي همواره در معرض بيشترين تابش نور خورشيد قرار داشته باشد .به اين ترتيب سيستم ردياب خورشيدي كيوباتيكس با
دو ربات موجود در آن عمالً جايگزين صدها موتور جداگانه ميگردد .در سيستمهاي قديمي تر ردياب خورشيدي ،هر پنل
فتوولتائيك توسط يك موتور به صورت مجزا كنترل ميگرديد كه اين خود باعث افزايش چشمگير هزينههاي كنترل و دشواري
و زمان بر بودن نصب اين سيستمها گرديده بود.
سيستمهاي ردياب جديد شركت  QBotixبا بهره گيري ربات در طول روز در فواصل زماني  40دقيقه پانلها را در وضعيت
مطلوب تنظيم مي نمايد .اين سيستم ردياب خورشيدي هماكنون براي مصارف صنعتي بزرگ ،موجود و آماده فروش و نصب
است]11[.
 -1-2-5-1-3ربات نصاب پنل خورشيدي
شركت  ALion Energyدو ربات را براي نصب و نگهداري نيروگاههاي خورشيدي در مقياس وسيع طراحي و ساخته است.
اين دو ربات كه  Roverو  Spotنام دارند به ساخت مزارع خورشيدي سرعت زيادي ميبخشند .وظيفه ربات  Roverحمل
پنلهاي سنگين خورشيدي و قرار دادن آنها بر روي پايههاي بتوني پنلها ميباشد .وظيفه ربات  Soptشسشتن پنلها و
زودودن گرد و غبار و خشك كردن آنها ميباشد .اين رباتها ميتوانند زمان ساخت يك نيروگاه در مقياس وسيع خورشيدي را

QBotix

9
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كه  6تا  8ماه طول ميكشد به  12هفته كاهش دهند .در واقع استفاده از ربات باعث كاهش تعداد خرابي پنلها در موقع نصب،
كاهش چشمگير زمان و هزينه ميشود .پروژههاي اين شركت در آمريكا ،چين و عربستان در حال انجام است[.]10
 -1-2-5-2ضرورت استفاده و مزايا
كشور ايران در بين مدارهاي  25تا  40درجه عرض شمالي قرار گرفته است و در منطقهاي واقع شده كه به لحاظ دريافت انرژي
خورشيدي در بين نقاط جهان در باالترين ردهها قرار دارد .ميزان تابش خورشيدي در ايران بين  1800تا  2200كيلووات ساعت
بر مترمربع در سال تخمين زده شده است كه البته باالتر از ميزان متوسط جهاني است .در ايران به طور متوسط ساليانه بيش از
 280روزآفتابي گزارش شده است كه بسيار قابل توجه است.
محدوديت منابع فسيلي و پيامدهاي حاصل از تغييرات زيست محيطي و آب و هواي جهاني ،فرصتهاي مناسبي را براي رقابت
انرژي خورشيدي با انرژيهاي فسيلي خصوصا در كشورهايي با پتانسيل باالي تابش ايجاد نموده است.
عالوه بر اين عضو شوراي ستاد توسعه فناوري انرژيهاي نو معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از ساخت سلول
خورشيدي با حمايت اين ستاد در داخل كشور خبر داد .تجهيز آزمايشگاه مرجع خورشيدي در دانشگاه تهران در اين راستا است
تا ساخت سلول خورشيدي در كشور محقق شود.
با توجه به امكان استفاده از انرژي خورشيد در اكثر نقاط كشور و كاهش هزينههاي استفاده و توليد برق از انرژي خورشيدي،
استفاده از رباتها در نيروگاههاي خورشيدي نيز استفاده از اين انرژي پاك را مقرون به صرفه مينمايد و انتظار ميرود كه سهم
انرژي خورشيدي از انرژي توليد شده بيشاز پيش افزايش يابد.
 -1-2-5-3سازندگان ربات مذكور
از جمله سازندگان رباتهاي نيروگاه خورشيدي ميتوان به شركتهاي زير اشاره نمود:


شركت QBotix



شركت Alion Energy



شركت Nommad
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 -1-2-5-4دوره عمر ربات مذكور
با بررسيهاي صورت گرفته در زمينه شركتهاي سازنده ربات در بخش انرژي خورشيدي ميتوان گفت كه طراحي و ساخت
ربات در اين خصوص به سال  2000به بعد باز ميگردد و اين رباتها نيز در دوره جنيني خود قرار دارند.
 -1-2-6ربات بازرس (كارمند) پست
 -1-2-6-1مشخصات كلي
افزايش روزافزون تعداد پستهاي فشارقوي ،بهرهبرداري از پست را بدون دخالت نيروي انساني امري اجتنابناپذير نموده است.
از آنجا كه يكي از مهمترين امور در پست ،بازرسي قسمتهاي مختلف پست و رفع اشكال پيش از بروز خرابي و حادثه است،
موسساتي اقدام به ساخت رباتهايي نمودهاند كه اين وظيفه را به شكلي كامالً خودكار و دقيق انجام ميدهند.
نگهبان هوشمند يا  SmartGuardنمونهاي از سيستمهاي رباتيك است كه از يك ربات و يك مركز داده 10تشكيل شده و
قادر است به طور خودكار تجهيزات پست را بازرسي نمايد .ربات يك تجهيز چرخدار است كه به دو دوربين ويدئويي و حرارتي
مجهز شده و قادر است در محوطه پست به گشتزني پرداخته و از تجهيزات و كابلهاي فشار قوي تصوير و فيلم تهيه كند.
تصاوير حرارتي 11و عكسهاي تهيه شده سپس به مركز داده ارسال شده و در آنجا پردازش ميشوند تا نقاطي با دماي غير
معمول و يا تجهيزاتي كه از فرم طبيعي خارج شدهاند مشخص شده و براي رفع مشكل آنها اقدامات الزم انجام شود.
 -1-2-6-2ضرورت استفاده و مزايا
تا سال  2011تعداد 12پست به اين سيستم مجهز شده و بررسي عملكرد آن نشان ميدهد كه در چند سال گذشته بازدهي،
قابليت اطمينان و دقت بازرسي تجهيزات پست به شكل قابل مالحظهاي افزايش يافته است[.]12
 -1-2-6-3سازندگان ربات مذكور
يك نمونه از اين ربات توسط موسسه برق قدرت شدونگ 12چين طراحي و ساخته شده است.

Data Center

10

Thermograph

11

Shandong Electric Power Institute
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 -1-2-6-4دوره عمر ربات مذكور
طراحي و ساخت ربات در اين خصوص به سالهاي اخير ( 2000به بعد) باز ميگردد و اين ربات در دوره جنيني خود قرار دارد.
 -1-2-7ربات بازرس پرنده
 -1-2-7-1مشخصات كلي
رباتهاي پرنده در واقع وسايل پرنده عمود پروازي هستند كه به صورت خودكار ،نيمه خودكار و يا دستي كنترل ميشوند .با
توجه به ابعاد كوچك ،عدم نياز به باند پرواز و فرود ،قابليت حمل اجسام و قدرت مانور باالي اين رباتها ،امروزه كاربردهاي
فراواني در بخشهاي مختلف از جمله بازرسي از دكلهاي فشار قوي برق ،بازرسي از خطوط انتقال نيرو ،بازرسي از تجهيزات
نصب شده در نيروگاههاي بادي و  ...دارند.
رباتهاي پرنده داراي انواع مختلفي ميباشند .يكي از انواع مهم رباتهاي پرنده رباتهاي كوادروتور ميباشد .كوادروتور يا
پرنده چهار ملخه نوعي ربات عمود پرواز است كه بخاطر استفاده از چهار ملخ به صورت صليبي اين لقب به آن داده شده اشت.
اين نوع پيكربندي به ربات پرنده اين امكان را ميدهد تا بتواند به راحتي و به طور مساوي در تمامي جهات حركت كند و قدرت
مانور فوق العادهاي داشته باشد .اين پرنده بر خالف ظاهر ساده خود بسيار پيچيده است.
عالوه بر بازرسي ،اين رباتها در ابعاد بزرگتر قابليت حمل آب و شستشوي تجهيزاتي از قبيل مقرهها را نيز ميتوانند عهدهدار
شوند .بديهي است كه بهره برداري پيوسته و بدون وقفه از سيستمهاي انتقال مستلزم انجام عمليات نگهداري/تعميرات
پيشگيرانه بصورت منظم ميباشد .البته يك راهكار ديگر براي كاهش خاموشي ،احداث خطوط انتقال نيرو موازي (رزرو)
ميباشد .اما با توجه به هزينههاي گزاف احداث خطوط انتقال جديد ،به همراه محدوديتهاي زيست محيطي و غيره اين راهكار
تا حدود زيادي ناممكن و دور از دسترس مينمايد.
عمليات نگهداري/تعميرات پيشگيرانه به روش خط گرم ،13به فرايند انجام عمليات نگهداري (شامل شستشوي مقرهها و
تجهيزات پست) يا تعميرات در وضعيت برقدار خط انتقال اطالق ميگردد .عمليات نگهداري/تعميرات به روش خط گرم با
عمليات نگهداري/تعميرات بر روي شبكه بيبرق ،هم از لحاظ روش و هم از لحاظ تجهيزات مورداستفاده ،تفاوتهاي اساسي

Hot Line maintenance

13
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دارد و براي كاهش خطرات موجود در روش خط گرم ،لزوماً بايستي از پرسنل آموزش ديده و و ماهر و تجهيزات مخصوص
استفاده گردد.
رشد فوق العاده صنايع سبب افزايش انتشار انواع آاليندهها به شكل خاك ،گرد ذغال ،خاكستر و ساير آاليندههاي شيمياي در
اتمسفر بويژه در جو نواحي صنعتي شده است .اين آاليندهها همراه با ساير فاكتورهاي جغرافيايي/منطقهاي مثل نزديكي به دريا
(رسوبات نمك) ،مه و هواي مرطوب ،باران و غيره ،موجبات تشديد خوردگي تجهيزات و تاسيسات توليد و انتقال برق رافراهم
ميكنند .آلودگيهاي مقرهها و عايقها ،عملكرد سيستم عايقي را لوث كرده و موجب تخليه الكتريكي ناخواسته ميگردد و بر
فرايند برقرساني اثر نامطلوب ايجاد ميكند ،پديده اي كه نهايتاً بهره وري را هم در سيستمهاي برقرساني و هم در بخش
صنعت كاهش ميدهد.
براي كاهش عوارض ناشي از اين آلودگيها و متوقف نمودن روند تخريب پيش از موعد مقرهها ،الزم است تا يك برنامه
شستشو منظم و مستمر به اجرا درآيد .اين شستشو به كمك فشار آب با استفاده از پمپاژ آب صورت ميگيرد .در بسياري از
كشورها اين روش به كمك هليكوپتر و دستگاه پمپاژ آب صور ت ميگيرد .طراحي و ساخت يا ربات پرنده هوشمند ميتواند
براي شستشوي مقرهها و جلوگيري از وقوع حوادث انساني به كار رود.
 -1-2-7-2ضرورت استفاده و مزايا
يكي از مسائل و چالشهاي پيشرو در هر شبكه انتقال قدرتي ،بازرسي و نگهداري دائم و منظم آنهاست .روشهاي گوناگوني
براي بازرسي شبكهها تاكنون استفاده شده است كه در تمامي اين روشها نيروي انساني به طور مستقيم محري اين عمليات
ميباشد .در نگهداري و تعميرات پيشگيرانه پرسنل از طريق بازديد و بازرسي سيستماتيك اقدام به پيدا كردن اشكاالت
مينمايند كه مهمترين روشهاي مورد استفاده در شبكه توزيع برق كه در كشور انجام ميگيرد به صورت بازديد هوايي توسط
افراد بازرس و با استفاده از هليكوپتر است .ايراد اين روش پي نبردن به عيوبي است كه از نزديك قابل تشخيص است.
همچنين در بازديد و بازرسي از دكلها كه توسط نيروي انساني و در فاصله نزديك صورت ميگيرد ،خطرات جاني زيادي رخ
ميدهد .در دكلهاي فشار قوي كه معموالً داراي ارتفاعهاي  50تا  100متر هستند ،بازرسي انساني و باال رفتن از آن بسيار
هزينهبر و مشكل آفرين ميباشد.
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به وسيله رباتهاي پرنده كه قابليت پرواز و جمع آوري اطالعات و ارسال به پايگاه زميني را دارند ميتوان به مكانهاي صعب
العبور و نيز مكانهاي مرتفع به راحتي دست پيدا كرد .بنابراين استفاده از اين رباتها براي بازبيني دكلهاي برق سرعت
ماموريت را به شدت افزايش ميدهد .همچنين به دليل اينكه اين رباتها بدون سرنشين هستند و از راه دور كنترل ميشوند،
خسارت جاني ندارند .عالوه بر اين چون هزينه اين رباتها زياد نميباشد ،در صورت خرابي و صدمه ديدن در ماموريت ،خسارت
مالي قابل توجهي ندارند.
در اياالت متحده تعدادي از شركتهاي بازرسي و تعميرات دكلهاي فشار قوي از اين روش استفاده ميكنند .همچنين شبكه
برق اتريش قرار است از اين رباتها جهت بازرسيهاي خود استفاده نمايد.
شركت برق منطقهاي مازندران و گلستان براي اولين بار در ايران از ربات پرنده به منظور شناسايي و عيبيابي خطوط انتقال و
فوق توزيع استفاده كرده است شناسايي وعيبيابي دكلهاي  230 ،400و  63كيلو ولت در سطح استانهاي مازندران وگلستان از
اهداف اجراي اين پروژه بوده است .همچنين صيانت از نيروي انساني ،تسريع در كار ،ايجاد خسارت كمتر به باغات و مزارع
كشاورزي و شناسايي عيوب با باالترين كيفيت از ساير اهداف و اثرات اجرايي پروژه ميباشد.
 -1-2-7-3سازندگان ربات مذكور
شركتهاي زيادي در دنيا در ساخت رباتهاي پرنده فعاليت دارند .از جمله سازندگان رباتهاي پرنده براي بازرسي شبكه قدرت
را ميتوان به شركتهاي زير اشاره نمود:
 شركت  AIBotixكه شبكه برق اتريش قرار است از ربات اين شركت جهت بازرسيهاي خود استفاده نمايد.
 شركت  ATMOSCAMآمريكا


شركت FLINT HILL



شركت AeroVision



شركت Aerial Photography Specialists



شركت Aeryon



شركت RotorShot

سند راهبردی و نقشهی راه توسعهی رباتهای صنعت برق
20
فاز  :2هوشمندی فناوری رباتها

ويرايش اول ،خرداد 1394

 -1-2-7-4دوره عمر ربات مذكور
تاريخچه ساخت بالگرد چهار پروانهاي به سال  1920ميالدي برميگردد .در آن سال  Etienne Oehmichenاولين بالگرد
چهارپره را اختراع نمود .حدود يك قرن بعد اندازه ،كاربرد و البته سيستمهاي هدايتي و كنترلي اين وسيله بسيار متنوع ميشود و
طراحي اولين كوادكوپترهاي امروزي كه كوچك و به صورت  AUVكنترل ميشود به دههاي اخير باز ميگردد و در اين مدت
نيز از پيشرفتهاي چشمگيري برخوردار بوده است.
 -1-2-8ربات بازرس ژنراتور
 -1-2-8-1مشخصات كلي
انجام برخي عيبيابيها ،بازديدها و تستهاي غير مخرب ژنراتور مستلزم خارج نمودن روتور از درون استاتور است .خارج كردن
روتور و انجام بازرسي نه تنها مدت توقف واحد و خسارت عدم توليد را افزايش مي دهد بلكه احتمال وارد آمدن خسارت در حين
اين عمليات نيز وجود دارد .اخيرا برخي سازندگان ژنراتور مانند آلستوم و جنرال الكتريك و اقدام به طراحي رباتهايي نمودهاند
كه در حين توقف ژنراتور و بدون خارج كردن روتور بتوانند از فاصله دندانهها يا برجستگي شينها حركت كنند و تصوير بفرستند
يا حتي برخي تستهاي غيرمخرب را انجام دهند .دو پارامتر نازك ساختن رباتها به نحوي كه درفاصله هوائي روتور و استاتور
بتواند حركت كند و ديگري مكانيزم چسبيدن ربات از موارد مهم در طراحي اين رباتها ميباشد .در حال حاضر ربات DIRIS

از آلستوم به ضخامت  8ميليمتر رسيده و با استفاده از چرخهاي مغناطيسي توسط موتورهاي قابل انعطاف روي روتور/
استاتورهائي به قوس نيم تا دو متر حركت ميكند .اين ابعاد متناسب با ژنراتورهاي باالتر از يكصد مگاوات است .ضخامت ربات
جنرال الكتريك به نام  GE MAGICبه  6ميليمتر رسيده است .زيمنس نيز ربات  Siemens FastGenرا براي اين منظور
ساخته است كه هنوز روي كاهش ضخامت آن كار مي كند .رقابت و تالش اين كمپانيها براي ساخت رباتي كه فراگير بوده و
بتواند ژنراتورهاي بيشتري را پوشش دهد نشان ميدهد قرار است در آينده كاربردهاي موثري براي اين ربات تعريف گردد و با
تجهيز آن به سنسورها ،اسكنرها و دوربينهاي مختلف نقش مفيد و قابل اطميناني براي آن تعريف گردد.
 -1-2-8-2ضرورت استفاده و مزايا
از مزاياي استفاده از اين ربات براي انجام برخي بازرسيهاي ژنراتور بدون خارج كردن روتور از استاتور به موارد زير ميتوان
اشاره نمود:
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 كاهش زمان توقف واحد براي بازرسي
 كاهش ريسك آسيب ديدن ژنراتور در حين در آوردن روتور و مونتاژ مجدد آن
 افزايش دفعات بازديد و بازرسيها با توجه به سهولت و كاهش زمان
 اجراي برنامههاي كانديشن مانيتورينگ
 افزايش سرعت  ،دقت و ايمني به همراه كاهش هزينه بازرسي
 استفاده مديران و نفرات غير بازرس حهت استفاده از نتايج و وضعيت تجهيزات جهت تصميم گيري
 -1-2-8-3سازندگان ربات مذكور
از جمله سازندگان رباتهاي بازرس ژنراتور ميتوان به شركتهاي زير اشاره نمود:
 شركت آلستوم
 شركت زيمنس
 شركت جنرال الكتريك
 -1-2-8-4دوره عمر ربات مذكور
طراحي و ساخت ربات در اين خصوص به سالهاي اخير ( 2000به بعد) باز ميگردد و اين ربات در دوره جنيني خود قرار دارد.
 -1-2-9ربات بازرس تست جوش لولههاي بويلر
 -1-2-9-1مشخصات كلي
يكي از عيوبي كه بيشترين نقش را در توقفهاي ناخواسته و بدون برنامهريزي بويلر دارد ،نشتي لولههاي سوپرهيتر يا واتروال
است .گاهي آمار عيوب لولهها باال ميرود به طوري كه تعداد زيادي لوله در يك نوبت تعويض ميگردد .معموال در پايان كار
پس از خلوت نمودن محيط و فراهم نمودن شرايط ايمني ،اقدام به تست محلهاي جوش به روش راديوگرافي با اشعه ايكس
مينمايند .در مواردي نيز تعدادي از جوشها داراي حباب يا نقاط ضعف است كه بايد مجددا لوله بريده و جوشكاري شود .اگر
تعداد لولهها زياد باشد ،همه لولهها را نميتوان تست نمود و به طور رندم چك ميشود كه اين موضوع بعدا در حين كار واحد
ميتواند مشكل ساز شود .تست جوش در صنايع بسياري مانند نفت و گاز كاربرد دارد .يك نمونه از اين دستگاه در صنعت برق
توسط كمپاني  Alstom Inspection Roboticsساخته و به صورت تجاري به بازار عرضه شده است .اين دستگاه بر مبناي
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امواج آلتراسونيك به روش آرايه فازي  array phasedكار ميگندد .توجه به اين كه اين دستگاه داراي حركت خودكار نيست
برخي آن را يك ربات نميدانند ،ولي كمپاني آلستوم از آن به عنوان ربات دستي يا  HANDHELD ROBATنام ميبرد.
 -1-2-9-2ضرورت استفاده و مزايا
اين فعاليت در ايران هنوز با استفاده از راديوگرافي با صرف وقت زياد ،فراهم نمودن شرايط ايمن به سختي ،ايجاد وقفه در كار و
براي تعداد زياد لوله به صورت رندم انجام ميگيرد .شركت آلستوم اخيرا سيستم جديد تست به روش آلتراسونيك را به صورت
تجاري ولي به قيمت باال عرضه نموده است .مزيتهاي استفاده از اين ربات دستي به جاي روش راديوگرافي عبارت است از:
 انجام تست در حضور نيروهاي انساني هيچگونه خطري ندارد و نياز به تخليه و تعطيلي محيط كار نيست.
 نيازي به اتمام جوشكاري لولهها و تست يكباره آنها نيست .و ميتوان بالفاصله پس از جوشكاري تست جوش را
انجام داد و در صورت نياز آن را اصالح نمود.
 بر خالف روش مرسوم نياز به تخصص ويژه و افراد خبره و شركتهاي حرفه نيست.
 هزينه موارد مصرفي ندارد.
 -1-2-9-3سازندگان ربات مذكور
از جمله سازندگان اين رباتهاي دستي در صنعت برق ميتوان به شركتهاي زير اشاره نمود:
 شركت آلستوم


شركت GE

 -1-2-9-4دوره عمر ربات مذكور
طراحي و ساخت اين ربات دستي توسط شركت آلستوم به سالهاي اخير باز ميگردد و اين ربات در دوره معرفي خود قرار دارد.
 -1-2-10ربات شستشوي چراغهاي روشنايي معابر
 -1-2-10-1مشخصات كلي
چراغهاي روشنايي معابر به دليل وجود گرد و غبار ،دوده و ساير ذرات معلق در هوا ،ورود حشرات و ساير عوامل ناخواسته نياز به
شستشو دارند .شستشوي چراغ هاي نصب شده در كوچه و معابر فرعي با كمك باالبر و نيروي انساني به سهولت صورت
ميگيرد .ولي شستشوي روشنايي معابر اصلي و بزرگراهها نياز به باالبرهاي بزرگ دارد كه به دليل ايجاد ترافيك در مسير،
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ميتواند سبب احتمال تصادف نيز گردد .لذا در دسترس بودن يك ربات كه توسط يك كاربر قابل حمل و راهاندازي باشد،
مزاياي اقتصادي زيادي به همراه دارد.
 -1-2-10-2ضرورت استفاده و مزايا
از مزاياي استفاده از رباتهاي شستشوي چراغ روشنايي معابر ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 جلوگيري از اختالل ترافيك و بروز سوانح رانندگي
 هزينه زياد استفاده از باالبرهاي بلند
 -1-2-10-3سازندگان ربات مذكور
نمونههاي آزمايشگاهي اين ربات توسط دانشگاههاي تهران ،شريف و  ..ساخته شده است .ولي نمونه صنعتي و تجاري اين ربات
تا كنون در كشور معرفي و عرضه نشده است.
 -1-2-10-4دوره عمر ربات مذكور
طراحي و ساخت اين ربات در كشور در مرحله معرفي خود قرار دارد.
 -1-2-11ربات دستي آندوسكوپ تجهيزات سيستمهاي  GISو GIL
 -1-2-11-1مشخصات كلي
شركت توانير براي برطرف كردن نياز خود در زمينه بهرهبرداري مستمر ،مطمئن و پايدار از شبكه تحت پوشش در شركت برق
منطقهاي تهران ،با انبوهي از ايستگاههاي انتقال و فوق توزيع (حدود  300ايستگاه) نياز به يك سيستم رباتيك مطمئن و ايمن
جهت تشخيص و رفع بخشي از عيوب سيستمهاي گازي ) (GIS & GILايستگاههاي خود دارد
 جهت آشنايي هر چه بيشتر با موضوع الزم است مقدمهاي در مورد اين مسئله بيان گردد .امروزه جهت افزايش ضريب
بهرهبرداري ،قابليت اطمينان ،كمبود فضا و مسائل آلودگي محيطي از ايستگاهها و تجهيزات گازي استفاده مينمايند.
در پستهاي گازي كليه تجهيزات قدرت درون كپسولهاي محتوي گاز  SF6كه قدرت عايقي آن تقريباً سه برابر هوا
ميباشد قرار ميگيرند .به اين ترتيب فاصله قسمتهاي برق دار با يكديگر در درون كپسولهاي پر از گاز به مراتب
كمتر از فاصلههاي الزم در پستهاي معمولي ميباشد و در مجموع تجهيزات فضاي بسيار كمتري را اشغال ميكنند.
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پستهاي گازي تقزيباً از سال  1960ميالدي مورد استفاده قرار گرفتهاند .مهمترين مزاياي پست گازي نسبت به پست
معمولي عبارتند از:
 فضاي كمتر جهت نصب تاسيسات كه در حدود  10تا  15درصد يك پست معمولي در همان سطح ولتاژ ميباشد.
 چون كليه تجهيزات درون كپسولهاي گاز قرار دارند آلودگيهاي محيطي روي آنها تاثيري ندارد و بنابراين به
تميزكاري و سرويسهاي دورهاي نيازي نيست.
 امكان تماس سهوي پرسنل با تجهيزات برق دار وجود ندارد.
 نصب و بهره برداري از پست به علت آماده بودن كليه تجهيزات درون كپسولهاي سبك وزن آلومينيومي ،بسيار
سريع انجام مي شود.
 -1-2-11-2ضرورت استفاده و مزايا
از آنجا كه تجهيزات اين ايستگاهها در داخل محفظه گازي ميباشد و جهت سرويس و رفع عيوب اين تجهيزات نياز به خاموشي
و باز نمودن اين تجهيزات است ،لذا ميتوان با توجه به قابليت مشاهده آندوسكوپي تجهيزات گازي ،آندوسكوپ مذكور را به
اهرمها و بازوهاي الزم جهت رفع بعضي از عيوب همانند سست شدن اتصاالت مجهز نمود.
 -1-2-11-3سازندگان ربات مذكور
سازندهايي از ربات فوق مشاهده نگرديد.
 -1-2-11-4دوره عمر ربات مذكور
طراحي و ساخت اين ربات در دوره عمر پروردگي قرار ميگيرد.
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فصل دوم :هوشمندي فناوري رباتهاي صنعت برق
 -1-2مقدمه
آينده پژوهي مشتمل بر مجموعه تالشهايي است كه با استفاده از تجزيه و واكاوي منابع ،الگوها و عوامل تغيير و يا ثبات ،به
تجسم آيندههاي بالقوه و برنامهريزي براي آنها ميپردازد.
پيچيدگيهاي دنياي امروز تصميمگيري قابل اطمينان را به چالشي براي مديران و سازمانها تبديل كرده است .گوناگوني و
شمار زياد شاخصها و سنجههاي كمي و كيفي ،تصميمگيري و لزوم در نظر گرفتن همزمان آنها و همچنين اهميت اثرات و
پيامدهاي آن بر پيچيدگي تصميمها ميافزايد .از اين رو با نگاهي آينده نگرانه بايد در جستجوي روشهاي كارآمدي براي
مساله تصميمگيري در خصوص موضوعات پيچيده بود .آينده پژوهي به عنوان علمي كه تمركز خود را بر بررسي تغييرها و پيش
تدبيري براي آينده قرار داده است بايد بتواند راهي را پيش روي كارشناسان و تحليلگران مسائل پيچيده قرار دهد.
لذا در اين فصل در ابتدا به بيان محدوده شناسايي شده تكنولوژي و وضعيت چرخه عمر آن پرداخته ميشود .سپس جهتگيري
شركتها و فعاليتهاي پژوهشي آنها مورد بررسي قرار گرفته تا ترسيم كننده حركت تكنولوزي در دنيا باشد .در ادامه نيز تحليل
ماتريس جذايبت-امكانپذيري جهت ردهبندي توسعه رباتهاي صنعت برق ارائه شده تا بستر مناسب براي انتخاب اولويت
توسعه هر يك از رباتها و برنامهريزيهاي آتي ممكن گردد.

 -2-2تعيين محدوده رباتهاي به كار گرفته شده در صنعت برق
همانطور كه در گزارش مرحله اول گفته شد ،گستره مطالعه اين طرح سه بخش توليد ،انتقال و توزيع انرژي الكتريكي در نظر
گرفته ميشود .در بخش پيشين نيز به مطالعه و شناسايي كاربردهاي ربات در اين حوزهها پرداخته شد .رباتهاي شناسايي شده
در صنعت برق در اين مطالعه عبارتند از:
 ربات بازرس لولههاي ديواره بويلر
 ربات بازرس توربين بادي
 ربات بازرس سد
 ربات بازرس خط فشار قوي
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 ربات تميز كننده پنلهاي خورشيدي
 ربات ردياب خورشيدي
 ربات نصاب پنل خورشيدي
 ربات بازرس (كارمند) پست
 ربات بازرس پرنده
 ربات شستشوي مقره
 ربات بازرس ژنراتور
 ربات دستي تست جوش لولههاي بويلر
 ربات شستشوي چراغهاي روشنايي معابر


ربات آندوسكوپ تجهيزات سيستمهاي  GILو GIS

بر اين اساس درخت فناوري رباتهاي صنعت برق در سه شاخه توليد ،انتقال و توزيع به صورت زير ميباشد:
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 -3-2تعيين چرخه عمر رباتهاي به كار گرفته شده در صنعت برق
همانطور كه در گزارش مرحله اول گفته شد ،همانطور كه زندگي موجودات زنده از مراحل اصلي تولد ،رشد ،بلوغ و مرگ
ميگذرد ،هر تكنولوژي نيز اين فراز و نشيب را تجربه ميكند .اين مراحل را چرخة عمر تكنولوژي مينامند .مراحل چرخه عمر
تكنولوژي را ميتوان به پنج دورة "پروردگي"" ،معرفي يا جنيني"" ،رشد"" ،بلوغ يا اشباع" و "نزول يا افول" تقسيمبندي
كرد .در جدول  1-2دوره عمر رباتهاي شناسايي شده در صنعت برق آورده شدهاند.
ربات بازرس پست ،ربات شستشوي مقره و ربات آندوسكوپ تجهيزات سيستمهاي  GILو  GISبه داليل زير در مرحله
پروردگي قرار ميگيرد:
 عدم توليد انبوه .توليد تكي ،يا دستهاي
 بكارگيري نمونههاي توليد شده در سايتهاي مختلف به صورت آزمايشي
 وارد شدن شركتها و موسسات اندك و محدود به اين حوزه
رباتهاي بازرس سد و پرنده به داليل زير در مرحله رشد قرار ميگيرند:
 افزايش تنوع محصوالت و استانداردسازي آنها
 رشد مالي حاصل از فروش محصوالت كه با سودآوري همراه است
 كاهش هزينه تحقيق و توسعه با ادامة توليد محصول
 فروش محصول از رشد قابل توجهي برخوردار است
 شركتهاي فعالي در اين زمينه وجود دارد
ساير رباتهاي صنعت برق نيز به داليل زير در مرحله معرفي قرار ميگيرد:
 عدم توليد انبوه .توليد تكي ،يا دستهاي
 بهرهگيري از تكنولوژي رشد بسيار كندي را در حوزه مربوطه دارد
 هر چند تكنولوژي در اين دوره داراي مشتري است ،ولي هنوز همهگيري وجود ندارد
 هزينه تحقيق و توسعه قابل توجه ،براي محصول و قيمت روش به دليل هزينههاي اجرا و سربار توليد باالست
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جدول  -1-2معرفي مراحل چرخه عمر
فناوري

دوره پروردگي

دوره معرفي
(جنيني)

ربات بازرس لولههاي ديواره بويلر



ربات بازرس توربين بادي



ربات بازرس سد
ربات بازرس خط فشار قوي
رباتهاي نيروگاه خورشيدي



ربات ردياب خورشيدي



ربات نصاب پنل خورشيدي




ربات بازرس پرنده

ربات شستشوي مقره




ربات بازرس ژنراتور



ربات دستي تست جوش لولههاي بويلر



ربات شستشوي چراغهاي روشنايي معابر



ربات آندوسكوپ تجهيزات سيستمهاي  GILو GIS

(اشباع(

(نزول(




ربات بازرس پست

دوره رشد

دوره بلوغ

دوره افول



 -4-2بررسي آيندهپژوهي و شركتهاي پيشگام رباتهاي صنعت برق
در اين بخش جمعبندي شركتها و موسسات پژوهشي ديگر كشورها در حوزه توسعه رباتهاي صنعت برق آورده شده است.
همانطور كه در بخشهاي پيشين به آن اشاره شد اكثر رباتها در حوزه صنعت برق در دوره پروردگي و معرفي هستند .لذا اين
امر معرف نگاه به آينده و برنامهريزي اين شاخه (رباتيك) در صنعت برق ميباشد .به عنوان مثال شركت آلستوم در دو سه سال
اخير رباتهاي خود را معرفي كرده است كه نشان دهنده كاربرد نوپاي رباتيك در حوزه صنعت برق ميباشد .در ادامه اين
جمعبندي آورده شده است:
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ربات بازرس لولههاي ديواره بويلر:
 شركت ( Gecko Roboticsساخت و سرويس)
 شركت ( RUSSELL NDE SYSTEMSساخت و سرويس)
 شركت ( ALSTOMساخت)
 شركت خدمات عمومي ( NEW Mexicoسرويس) ،سازنده دانشگاه صنعتي تنسي(14ساخت)
ربات بازرس توربين بادي:
 شركت  15GEبا همكاري شركت


شركت Visatec



شركت Helical Robotics

16ICM

 كنسرسيوم  DashWinاتحاديه اروپا
ربات بازرس سد:


شركت SAAB seaeye



شركت AGEOTEC



شركت HYDRO QUEBEC



شركت SEA BOTIX



شركت AQUABOTIX



شركت CISCREA



شركت DEEP OCEAN ENGINEERING



شركت VIDEO RAY



شركت ECA ROBOTICS

Tennessee Technological University

14

General Electric

15

International Climbing Machines

16
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شركت DEEP LINK



شركت Oceaneering International
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ربات بازرس خط فشار قوي:
 ربات  ExpLinerشركت  HiBotژاپن به سفارش شركت ( KEPCOبه منظور سرعتبخشي به تجاري شدن طرح
مذكور از شركت هيتاچي كمك گرفته شده است).


ربات  LineScoutشركت Hydro-Quebec

 ربات  Tiموسسه  EPRIآمريكا
 ربات شركت  TRANSPOWERكه در حال حاضر در شبكه انتقال نيوزلند مشغول به كار است
 ربات شركت  UKZNكه در نمايشگاه شيكاگو نمايش داده شده است
 ربات شركت  Power Grid Corporationهند كه در دست تحقيق و توسعه ميباشد
رباتهاي نيروگاه خورشيدي:


شركت QBotix



شركت Alion Energy



شركت Nommad

ربات بازرس (كارمند) پست:
 يك نمونه از اين ربات توسط موسسه برق قدرت شدونگ 17چين طراحي و ساخته شده است.
ربات بازرس پرنده:
 شركت  AIBotixكه شبكه برق اتريش قرار است از ربات اين شركت جهت بازرسيهاي خود استفاده نمايد.
 شركت  ATMOSCAMآمريكا


شركت FLINT HILL



شركت AeroVision

Shandong Electric Power Institute

17
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شركت Aerial Photography Specialists



شركت Aeryon



شركت RotorShot
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ربات بازرس ژنراتور:
 شركت آلستوم
 شركت زيمنس
 شركت جنرال الكتريك

 -5-2ماتريس جذابيت-امكانپذيري
يكي از مهمترين مسائلي كه در استراتژي توسعه فناوري بايد به آن پرداخته شود ،يافتن قلمروي مناسب است .يعني پرداختن به
اين مسئله كه در چه حوزههايي بايد وارد شد و اينكه توسعه كدام فناوري داراي اهميت كليدي ميباشد .در دنياي امروزي
تعيين اولويتهاي سرمايهگذاري در حوزه تكنولوژي به امري حياتي تبديل گشته است ،به نحوي كه بيتوجهي به آن منجر به
اتالف منابع ،هدر رفت سرمايه و عقب ماندگي تكنولوژيكي ميگردد.
در اين راستا ،پس از شناسايي رباتهاي كاربردي صنعت برق ،نياز به انتخاب فناوريهاي ارجح جهت توسعه با استفاده از
روشهاي تحليلي ميباشد .يك روش اولويتگذاري و انتخاب ،استفاده از روش تحليل ماتريس جذابيت -امكانپذيري است.
ماتريس جذابيت -امكانپذيري يكي از تكنيكها و ابزارهاي پركاربرد در ارزيابي ،تصميمگيري و اولويتگذاري در توسعه
گزينههاي فناوري ميباشد.
مراحل تحليل با استفاده از ماتريس جذابيت -امكانپذيري به شرح ذيل ميباشد :
 .1در ابتدا ميبايست معيارهاي تاثيرگذار براي انتخاب توسعه تكنولوژي استخراج گردند.
 .2سپس بسته به اهميت هر كدام از اين معيارها ،به آن ضريب يا وزن داده شود .اين ضرايب براي براي تحليلل از يلك
(بياهميت) تا پنج (بسيار مهم) ميتوانند انتخاب شوند .انتخاب ضريب يا وزن به چگونگي تحليل بستگي پيدا ميكند.
 .3سپس با توجه به دو مرحله قبل ،امتياز هر فناوري تعيين و محاسبه ميگردد .اين امتيازدهي عمدتا توسط خبرگان ايلن
صنعت صورت ميپذيرد.
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در اينجا معيارهاي استخراج شده جهت اولويتبندي توسعه رباتها به شرح زير تعيين گرديدهاند:
 .1صرفه اقتصادي بكارگيري فناوري در صنعت (عدد  5نشان دهنده صرفه اقتصادي باال و علدد  1نشلان دهنلده صلرفه
اقتصادي كم ميباشد).
 .2هزينه مورد نياز جهت دسترسي به دانش فناوري يا سرمايهگذاري اوليه (عدد  5نشان دهنده هزينه دسترسلي پلايين و
عدد  1نشان دهنده هزينه دسترسي باال ميباشد).
 .3توسعه فناوري مذكور در بازه زماني مورد انتظار ميسر است (عدد  5نشان دهنده ميسلر بلودن توسلعه در زملان ملورد
انتظار و عدد  1نشان دهنده ميسر نبودن توسعه در زمان مورد انتظار ميباشد).
 .4شركتهاي توانمند داخلي و زير ساخت الزم جهت توسعه فناوري مذكور در حال حاضر وجود دارند يا ارزيلابي پتانسليل
موجود (عدد  5نشان دهنده وجود پتانسيل داخلي باال و عدد  1نشان دهنده پتانسيل داخلي پايين ميباشد).
 .5اهميت كاربرد فناوري با توجه به جهتگيريهاي كالن صنعت برق (هر چه امتياز بيشتر باشلد نشلان دهنلده اهميلت
كاربرد فناوري با توجه به جهتگيريهاي كالن صنعت برق ميباشد) .
 .6فرهنگ پذيرش و به كارگيري آن وجود دارد (هر چه امتياز بيشتر باشد نشان دهنده ايلن املر مليباشلد كله فرهنلگ
پذيرش و به كارگيري تكنولوژي وجود دارد).
 .7سهولت دسترسي به فناوري (هر چه امتياز بيشتر باشد نشان دهنده سهولت دسترسي باال به فناوري ميباشد).
 .8فناوري بكار رفته از قابليت استفاده در ساير حوزهها برخوردار است (هر چه امتياز بيشتر باشد يعني فنلاوري بكلار رفتله
قابليت استفاده در ساير حوزهها را نيز دارا ميباشد).
 .9ابزار مورد نظر از بعد فناوري نوظهور است (فناوري جديد و نوظهور از امتياز بيشتري برخوردار است).
اين معيارها به اعضاي محترم كميته ارايه گرديد و اصالحات مورد نظر در آنها صورت گرفت.
جدول  2-2يك نمونه ماتريس جذابيت-امكانپذيري تهيه شده براي ردهبندي اولويت توسعه رباتهاي صنعت برق را توسط
يكي از اعضا امتياز دهي شده نشان ميدهد .همچنين در اين جدول ،وزن هر معيار در امتيازدهي در رديف "وزن" نمايش داده
شده است .از آنجا كه وزن هر معيار توسط هر يك از اعضا مقداردهي شده است ،اين وزن در برگه مربوط به امتياز دهي اعضا
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درج شده است .سپس اين امتيازها نرمال سازي شده است تا با يكديگر قابل مقايسه باشند .پس از تهيه ماتريس جذابيت-
امكانپذيري ،اين ماتريس توسط اعضا محترم كميته رباتيك امتياز دهي گرديد كه نتايج آن در پيوست يك آورده شده است.
رباتهاي داراي اولويت باالتر جهت توسعه به شرح جدول  3-2انتخاب گرديدند .شكل  1-2نيز نمودار ردهبندي در ماتريس
جذابيت-امكانپذيري را براي امتيازات داده شده نشان ميدهد .همانطور كه در شكل نمايش داده شده است رباتهاي باالي
خط چين براي توسعه برگزيده شدهاند.
جدول  -3-2امتيازات ردهبندي رباتها در ماتريس جذابيت-امكانپذيري
نام ربات

امتياز جذابيت

امتياز امكانپذيري

ربات بازرس خط فشار قوي

47.5

40.8

ربات شستشوي چراغهاي روشنايي معابر

44.2

43.9

ربات بازرس پرنده

45.4

36.4

ربات شستشوي مقره

43.9

36.4

ربات بازرس لولههاي ديواره بويلر

46.7

29.8

ربات دستي تست جوش لولههاي بويلر

41.9

28.8

ربات بازرس ژنراتور

43.9

19.2

ربات ردياب خورشيدي

28.6

34.37

ربات تميز كننده پنلهاي خورشيدي

28.2

30.45

ربات بازرس توربين بادي

31.4

26.4

ربات بازرس (كارمند) پست

28.7

26.2

ربات آندوسكوپ تجهيزات سيستمهاي  GILو GIS

34.4

21.2

ربات بازرس سد

28.0

23.3

ربات نصاب پنل خورشيدي

16.8

20.7
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نتيجهگيري
در اين گزارش نظام هوشمندي فناوري به عنوان رويكردي نوين در افزايش قدرت تصميمگيري مديران ،سرمايهگذاران،
كارشناسان ،متخصصان و به طور كلي تمامي افرادي كه در حوزه فناورانهي توسعه رباتهاي صنعت برق در حال فعاليت
ميباشند ،معرفي گرديد.
در اين راستا در ابتدا شناسايي رباتهاي صنعت برق انجام گرفت .در ادامه ،نيز با معرفي فعاليتهاي جاري شركتها و مراكز
پژوهشي معتبر جهاني ،براي فناوريهاي برگزيده ،آيندهپژوهي صورت گرفت تا سمت و سوي حركت جهاني ،در اين زمينه
شناسايي شود .سپس نحوه تشكيل و استفاده از ماتريس جذابيت-امكانپذيري براي ردهبندي اولويت توسعه رباتهاي صنعت
برق بيان گرديد .در ادامه نظرات خبرگان در قالب اين ماتريس جمعآوري گرديد ،تا از آن در مراحل بعدي پروژه جهت تشكيل
اركان جهتساز استفاده گردد.
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فصل اول :تعيين چشمانداز
 -1-1مقدمه
چشمانداز عبارت است از تصوير مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستيابی در حوزه فناوري كه در يك
افق زمانی بلند مدت و متناسب با مبانی ارزشی جامعه تعيين میگردد .به عبارت ديگر چشمانداز ،بيان صريح سرنوشتی است كه
فناوري به سوي آن حركت میكند و تصوير آيندهاي است كه كشور در جستجوي خلق آن است.
چشمانداز فناوري اگر به صورت دقيق ،جامع و آينده نگرانه تعريف شده باشد ،میتواند مسير توسعه فناوري را هدفمند نمايد و
مانند چراغی در افق بلند مدت ،فرا روي كنشگران مختلف (دولت ،صنعت ،دانشگاه) قرار گيرد .آگاهی كامل سياستگذاران به
چشمانداز فناوري نيز میتواند آنها را در اتخاذ تصميمات كليدي و سياستهاي اثرگذار ياري دهد.

 -1-2تدوین چشم انداز
جهت تدوين چشمانداز سند راهبردي و نقشه راه توسعه رباتهاي صنعت برق نياز است مراحل زير انجام شود:
 -1اسناد باال دستی مورد بررسی قرار گيرد تا از هم راستايی سند در دست تهيه با اسناد باالدستی اطمينان حاصل شود.
 -2توانمندي دانشگاهها ،مراكز پژوهشی و شركتهاي خصوصی در زمينه فناوريهاي ساخت ربات مورد بررسی قرار
گيرد تا چشمانداز نوشته شده دور از واقعيت نباشد .همچنين نياز است تا توان و سطح علمی كشور جهت محقق سازي
سند واكاوي شود.
 -3مطالعات الگوبرداري انجام شود تا از اين طريق بتوان عالوه بر شناسايی جايگاه كشور در برابر ساير كشورها ،به الگوي
مناسبی براي شناسايی جايگاه مورد انتظار كشور دست يافت.
 -4دريافت نظر خبرگان

در مرحله بعد بر مبناي اطالعات بدست آمده میتوان وضعيت كشور را مورد شناسايی قرار داده و همچنين جايگاه مورد
انتظار كشور در افق چشم انداز را طراحی نمود.
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رباتهاي صنعت برق

رباتهاي صنعت برق

شکل  -1–1روند تدوین چشم انداز

 -1-2-1بررسی اسناد باالدستی
نظام جمهوري اسالمی ايران بر مبناي مردمساالري دينی بنا نهاده شده و در آن هر تصميمی با مشاركت و دخالت مردم بوده
و”عقل جمعی” شالوده تصميمگيريها در اين نظام است.
از اين جهت براي پيشبرد اهداف در هر حوزهاي كه هدف آن سربلندي ملت ايران اسالمی است ،نياز به تهيه برنامهاي جامع و
كامل است تا هر مسئولی با پذيرش مسئوليت با استناد به اين برنامهها اهداف مورد نظر را پيش ببرد.
بنابراين براي رسميت بخشيدن به اين برنامهها و الزام اجرايی شدن آنها توسط مسئوالن اين برنامهها به “قوانين الزماالجرا”
تبديل میشوند.
در حال حاضر در كشورمان اسناد باالدستی زيادي وجود دارد به طوري كه در هر حوزه میتوان به اسناد باالدستی آن حوزه
استناد كرد اما برخی اسناد باالدستی مهمی وجود دارد كه با همت مسئوالن نظام تهيه شده و اجراي آن ضامن پيشرفت كشور
خواهد بود.
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قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران ،سند چشمانداز جمهوري اسالمی ايران در افق  ،1404برنامه  5ساله پنجم توسعه،
سياستهاي كلی اصل  44قانون اساسی،سياستهاي ابالغی مقام معظم رهبري ،قانون بودجه ساالنه كشور از مهمترين اسناد
باالدستی مشترک در همه حوزهها به شمار میرود.
يکی از الزاماتی كه بايد در يك سند راهبردي به آن توجه داشت ،هم راستايی سند تهيه شده با اسناد باالدستی كشوري
است .اسنادي از قبيل سند چشمانداز جمهوري اسالمی ايران در افق  1404و يا نقشه جامع علمی كشور ،دو نمونه از اسناد
باالدستی بشمار میآيند كه سند جديد بايد در راستاي آنها تعريف شود و نسبت خود را با بخشهاي مختلف مربوطه اين
اسناد به صورت شفاف مشخص نمايد ].[1
اما در هر حوزهاي نيز به فراخور وظايف و مسئوليتها اسنادي تدوين شده كه در زمره اسناد باالدستی تخصصی به شمار
میرود .در همين راستا بررسیهاي فراوانی پيرامون اسناد باالدستی مرتبط با رباتهاي صنعت برق انجام شد .تنها سند مرتبط با
اين حوزه ،نقشه جامع علمی كشور است كه در بخشهايی از آن ،فناوريهاي الويتدار مورد توجه قرار گرفته است .اسناد مورد
بررسی در سند عبارت بودهاند از:
 نقشه جامع علمی كشور
 سند باالسري صنعت برق كشور
 سند چشم انداز و برنامهي راهبردي بلند مدت وزارت نيرو
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 -1-1-2-1نقشه جامع علمی كشور
بر اساس تعريف ،نقشهي جامع علمی كشور مجموعهاي جامع ،هماهنگ و پويا از مبانی ،اهداف ،سياستها و راهبردها ،ساختارها و
الزامات تحول راهبردي علم و فناوري مبتنی بر ارزشهاي اسالمی و آيندهنگر براي دستيابی به اهداف چشمانداز بيست سالهي كشور
است .در اين سند تالش شده به مبانی ارزشی و بومی كشور ،تجربيات گذشته و نظريهها و نمونههاي علمی و تجارب عملی تکيه
شود . 2
در نقشهي جامع علمی كشور اولويتهاي علم و فناوري تعيين شده است .اولويتها به ترتيب در سه سطح الف ،ب و ج تبيين شدهاند.
منظور از اين نوع دستهبندي ،تفاوت شکل و ميزان تخصيص منابع اعم از مالی و انسانی و توجه ويژه مديران و مسئوالن است ،به
اين معنا كه حصول اطمينان از رشد و شکوفايی در برخی از اولويتها نيازمند توجه ،هدايت و پشتيبانی در سطوح كالن مديريتی
كشور است و در برخی ديگر رشد و توسعه با پشتيبانی مديريتهاي ميانی و تخصيص غيرمتمركز منابع حاصل خواهد شد .در ادامه به
بررسی اولويتهاي فناوري موجود در اين سند ،در سه سطح پرداخته میشود.
 اولویتهاي الف
فناوري :1فناوري هوافضا -فناوري اطالعات و ارتباطات  -فناوري هستهاي – 2فناوريهاي نانو و ميکرو– فناوريهاي نفت و
گاز -فناوري زيستی– فناوريهاي زيستمحيطی –3فناوريهاي نرم و فرهنگی.
 اولویتهاي ب
فناوري :ليزر -فوتونيك -زيستحسگرها -حسگرهاي شيميايی -مکاترونيك -اتوماسيون و رباتيك -نيمهرساناها -كشتیسازي-
مواد نوتركيب -پليمرها -حفظ و احياي ذخاير ژنتيك -اكتشاف و استخراج مواد معدنی -پيشبينی و مقابله با زلزله و سيل -پدافند
غيرعامل.
علوم پایه و كاربردي :ژئوفيزيك -ايمنی زيستی -بيوانفورماتيك -اپتيك -فيزيك انرژيهاي باال و ذرات بنيادي -محاسبات و
پردازش اطالعات كوانتومی -نجوم و كيهانشناسی -فيزيك اتمی و شتابگرها– علوم ژنتيك -علوم شناختی و رفتاري -محاسبات
نرم و سيستمهاي فازي -توپولوژي.
 1علوم مورد نياز هر دسته از فناوريها در همان سطح از اولويتها قرار میگيرند.
 2از جمله شکافت و گداخت.
 3از جمله مديريت و فناوري آب ،خاک و هوا  -كاهش آلودگی آب ،خاک و هوا  -مديريت پسماند -بيابانزدايی  -مبارزه با خشکسالی و شوري.
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 اولویتهاي ج
فناوري :اپتوالکترونيك -كاتاليستها -مهندسی پزشکی -آلياژهاي فلزي -مواد مغناطيسی -سازههاي دريايی -حمل و نقل
ريلی -ايمنی حمل و نقل -ترافيك و شهرسازي -مصالح ساختمانی سبك و مقاوم -احيا و بهرهبرداري مراتع و جنگلها-
فناوريهاي بومی.
همان گونه كه مشاهده می شود ،فناوريهاي"مکاترونيك" و "اتوماسيون و رباتيك" در سند نقشه جامع علمی كشور نيز مد نظر
قرار گرفتهاند.
 -2-1-2-1سند باالسري صنعت برق كشور
يکی از نيازهاي صنعت برق كشور ،تهيه و تدوين نظامهاي فنی و اجرايی در قالب استانداردها ،دستورالعملها ،آئيننامهها و
ساير الزامات فنی جهت استاندارد و يکسان نمودن كليهي فعاليتهاي فنی ،مهندسی و اجرايی در اين زمينه است .در اين
راستا بايد با برنامهريزي مناسب جهت تهيهي اين نظامها ،مستندات الزم را تا پيش از زمان بهرهبرداري آنها ،آماده كرد و در
اختيار ذينفعان قرار داد [.]3
پروژه"تهيه و تدوين سند باالسري صنعت برق كشور" در راستاي نيل به هدف فوق تعريف و اجرا گرديد و طی آن ،فهرست
اوليه عناوين ضوابط و معيارهاي مورد نياز صنعت برق كشور حاصل شد.
امور نظام فنی معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ،در سال  1392با استفاده از نظر كارشناسان برجسته
مبادرت به تهيه اين سند كرده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی كشور عرضه نموده است .مجري اين سند نيز
پژوهشگاه نيرو میباشد .محورهاي موضوعی به ترتيب اولويت در جدول ( )1-1ارائه شده است.
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جدول  -1-1نتایج نهایی اولویتبندي محورهاي موضوعی

عنوان محور موضوعی

اولویت
1

رويه گزارشدهی و پايش حوادث (توليد،انتقال و توزيع)

2

هماهنگی قابليت اطمينان

3

كنترل اغتشاشات (توليد و انتقال)

4

تعميرات و نگهداري شبکه انتقال بر پايه تعمير و نگهداري قابليت اطمينان محور

5

تعيين شرايط پايش سيستم

6

رويه اخذ مجوز محيط زيست براي نصب تجهيزات شبکه برق

7

ضوابط و معيارهاي انتخاب نصب تجهيزات بادسنجی جهت احداث نيروگاههاي بادي

8

ضوابط و معيارهاي تست توربينهاي بادي

9

ضوابط و معيارهاي زيستمحيطی كاربرد توربينهاي بادي

10

برنامه مديريت گياهان در حريم خطوط انتقال

11

تعيين دادههاي مورد نياز براي مدلسازي و شبيهسازي سيستم انتقال

12

ضوابط و معيارهاي بهكارگيري نيروگاههاي زيستتوده

13

تدوين رويههاي گزارش دهی و تبادل اطالعات در شبکه

14

تدوين رويه بهروز كردن استانداردها و مقررات شبکه

15

دستورالعمل جامع ايمنی در شبکه برق

16

ضوابط و معيارهاي بهكارگيري نيروگاههاي زمينگرمايی

17

آموزش پرسنل سيستم

18

متعادلسازي توليد و مصرف توان حقيقی

19

تعيين مشخصات عناصر و تجهيزات حفاظتی در شبکههاي توزيع و فوق توزيع

20

رويه نگهداري و تست سيستم حفاظت توليد و انتقال

21

ضوابط و معيارهاي اتصال به شبکه خارجی

22

هماهنگی حفاظتی شبکه

23

تعيين روش براي تعيين حدود بهرهبرداري شبکه و تعيين حدود بهرهبرداري سيستم

24

ضوابط و معيارهاي انتخاب انواع ذخيرهسازهاي انرژي
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عنوان محور موضوعی

اولویت
25

بهرهبرداري ژنراتورها براي حفظ برنامه زمانی ولتاژ شبکه

26

تعيين رزرو بهرهبرداري

27

رگوالتور خودكار ولتاژ

28

رويه برنامهريزي توسعه شبکه توزيع

29

تدوين معيارها جهت بررسی ،ارزيابی و مستندسازي كفايت منابع توليد

30

تعيين مسئوليتها و حيطه اختيارات بهرهبردار

31

تدوين برنامههاي بارزدايی زير ولتاژ

32

تعيين مشخصات دادهها و اطالعات مورد نياز فرآيند برنامهريزي

33

معيارها و ضوابط تخلفات از حد بهرهبرداري سيستم و حد بهرهبرداري مطمئن سيستم

34

امنيت سايبري شبکه

35

رويه برنامهريزي توسعه شبکه انتقال و فوق توزيع

36

گزارش دادههاي بار

37

تدوين ضوابط و معيارهاي طرحهاي كاهش بار

38

تدوين ضوابط و معيارهاي هماهنگی خروجهاي برنامهريزي شده

39

تعيين ظرفيت انتقال در افق برنامهريزي سيستم انتقال

40

رويه گزارش دهی خرابكاريها در شبکه

41

رويه بازبينی ظرفيت خالص و ناخالص ژنراتورها

42

رويههاي برخورد با تخلفات و منازعات

43

شبکههاي هوشمند

44

سيستمهاي حفاظتی خاص

45

رويه تبادالت

اگر چه در اولويتهاي جدول ( )1-1به طور مشخص به مقوله كاربرد رباتيك اشاره نشده است ،ولی اين امر در اولويتهاي
مختلف مانند تعميرات و نگهداري شبکه انتقال و بهرهبرداري به طور غير مستقيم اثر گذار میباشد.
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 -3-1-2-1سند چشمانداز و برنامهي راهبردي بلندمدت وزارت نيرو
طرح تدوين سند چشمانداز و برنامهي راهبردي بلندمدت وزارت نيرو كه در سال  1389تهيه شده ،مدتی در سطح ستاد
وزارتخانه و شركتهاي مادر تخصصی در جريان بوده است .فاز يك اين طرح به مأموريت ،چشمانداز ،ارزشها و
راهبردهاي وزارت نيرو در بخشهاي پنجگانهي "آب"" ،برق و انرژي"" ،آب و فاضالب"" ،آموزش ،پژوهش و فناوري" و
"پشتيبانی صنعت آب و برق" پرداخته است .تمامی اسناد طرح توسط كارگروههاي تخصصی تدوين و توسط كميتهي
راهبري و هماهنگی با رياست جناب آقاي مهندس چيتچيان اصالح گرديده است [ .]4در اين سند به موارد ياد شده در
جدول ( )1-2پرداخته شده است.
همانگونه كه مشاهده میشود ،در اين سند به طور ضمنی به راهبردهاي آموزش  ،پژوهش و فناوري اشاره شده است كه با
توجه به پژوهشی بودن روند سند حاضر و ارتباط مستقيم سند با فناوري می توان سند مذكور را به عنوان سند باالدستی در نظر
گرفت.
با توجه به مطالب ارائه شده ،میتوان نتيجه گرفت موارد اشاره شده در سند جامع علمی كشور كه در ارتباط با مباحث
مکاترونيك -اتوماسيون و رباتيك در اولويت ب به آنها اشاره شده است در همسويی كامل با اين سند قرار دارند .از طرفی در
راهبردهاي پژوهشی و فناوري سند چشم انداز و برنامهي بلند مدت وزارت نيرو ،با توجه به فناورانه بودن سند پيش رو ،ارتباط
سند باالدستی با اين سند قابل مشاهده است.

جدول  -2-1محورهاي اصلی چشمانداز و برنامهي راهبردي بلندمدت وزارت نيرو

ردیف

موضوع

1

مأموريت ،چشمانداز و ارزشهاي وزارت نيرو
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ردیف

موضوع

2

مأموريت و چشمانداز بخش آب

3

مأموريت و چشمانداز بخش برق و انرژي

4

مأموريت و چشمانداز بخش آب و فاضالب

5

مأموريت و چشمانداز بخش آموزش ،پژوهش و فناوري

6

مأموريت و چشمانداز بخش پشتيبانی صنعت آب و برق

7

راهبردهاي وزارت نيرو

8

راهبردهاي بخش آب

9

راهبردهاي بخش برق و انرژي

10

راهبردهاي بخش آب و فاضالب

11

راهبردهاي بخش آموزش ،پژوهش و فناوري

12

راهبردهاي بخش پشتيبانی صنعت آب و برق

سند راهبردی و نقشهی راه توسعهی رباتهای صنعت برق
12
ویرایش اول ،دی 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهتساز

 -2-2-1بررسی توان داخلی كشور
شناسايی توانايی موسسات و سازمانهاي داخلی در توسعه فناوريهاي منتخب میتواند به جهتگيري صحيح تصميمهاي
نهايی كمك شايانی كند .اين مطالعات به ما كمك میكند تا به شناسايی جايگاه كشور در اين فناوري دست يافته و چشم انداز
را با در نظر گرفتن جايگاه فعلی و جايگاهی كه قصد دست يافتن به آن را داريم ترسيم نماييم.
به همين منظور توانايی كشور از چهار منظر مورد بررسی قرار گرفت كه عبارتند از :
 -1دانشگاهها و مراكز پژوهشی
 -2توانمندي بخش غير دولتی
 -3نيروي انسانی متخصص
 -4مقاالت
كه در ادامه به بررسی هر يك از موارد فوق پرداخته میشود و بر مبناي اطالعات بدست آمده توانايی كشور مورد ارزيابی قرار
خواهد گرفت .در اين راستا جهت اطالع از نيروي انسانی متخصص و توان علمی كشور الزم بود تا فعاليتهاي دانشگاهی،
تعداد فارغ التحصيالن دانشگاهی ،مراكز پژوهشی دولتی و مراكز غير دولتی كه در زمينهي فوتونيك و ميکروالکترونيك فعاليت
داشتند مورد بررسی قرار گيرد كه توضيحات آن در ادامه آمده است.

شکل  -2-1روند شناخت توان داخلی كشور
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 -1-2-2-1دانشگاهها
از ميان دانشگاههاي كشور ،دانشگاههاي زير طبق شاخصهاي وزارت علوم ،قطب علمی در زمينه رباتيك معرفی شدهاند:
 دانشگاه صنعتی شريف به عنوان قطب طراحی ،رباتيك و اتوماسيون
 دانشگاه صنعتی اميركبير به عنوان قطب كنترل و رباتيك
 دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی به عنوان قطب رباتيك و كنترل
همچنين دانشگاههاي بسياري نيز از توان علمی بااليی در زمينه رباتيك برخوردارند كه در ادامه آورده شدهاند:.
 گروه هوش مصنوعی و رباتيك آزمايشگاهی دانشگاه تهران در سال  1372براي هدفهاي آموزشی براي دانشجويان
كارشناسی ارشد در زمينههاي هوش مصنوعی و رباتيك تاسيس شد و گسترش يافت و به طور كامل در سال 1377
به منظور حمايت از تحقيقات پايه و صنعتی بازسازي شده است .جهتهاي پژوهشی حاضر در اين مركز عبارت است
از :رباتيك شناختی ،يادگيري  ،multiagentروشهاي يادگيري بيولوژيك الهام گرفته ،رباتيكهاي توزيع شده،
دستکاري شیء ،و رباتهاي تلفن همراه .موسسه پژوهش در هوش مصنوعی ،رباتيك و علوم اطالعات دانشگاه تهران
از سال  1385با هدف همکاري نزديك با صنعت و انجام پروژههاي كاربردي شروع به فعاليت نموده است .پروژهاي
نيز با موضوع طراحی و ساخت اوليه ربات نقاش تير برق در موسسه رباتيك دانشکده برق دانشگاه تهران انجام شده
است.
 دانشگاه آزاد قزوين نيز در زمينه طراحی رباتها و سيستمهاي مکاترونيك فعاليتهاي چشمگيري داشته است .پيشينه
دانشگاه آزاد قزوين در تاريخ چند ساله اين مسابقات كه همه ساله با حضور تيمهاي برگزيده از مراكز علمی معتبر
جهان بر پا میشود ،بسيار غنی است .از اين موفقيت ها میتوان موفقيت در مسابقات جهانی رباتيك ايتاليا ،2003
پرتقال  ،2004آلمان  ،2006آمريکا  ،2007چين  ،2008تايلند  ،2008اتريش  ،2009سنگاپور  ،2010تركيه ،2011
مکزيك  2012و هلند  2013را نام برد كه جايگاه اين دانشگاه را به عنوان قطب قدرتمندي در عرصه هوش مصنوعی
و رباتيك نشان میدهد.
 دانشگاه صنعتی شاهرود داراي پژوهشکده اتوماسيون و هوش مصنوعی میباشد كه سه گروه اتوماسيون صنعتی،
رباتيك صنعتی و هوش مصنوعی در آن فعال هستند.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعهی رباتهای صنعت برق
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 دانشگاه شهيد بهشتی داراي گروه روبوكاپ میباشد يکی از پرسابقهترين گروههاي علمی در دانشکده میباشد كه در
چهار رشته شبيه سازي و يك رشته سخت افزاري تا كنون به فعاليت پرداخته است .در قسمت شبيه سازي كه عمده
فعاليت گروه روبوكاپ دانشکده بر روي آن بوده است رشتههاي شبيه سازي امداد ،رباتهاي امدادگر مجازي  ،شبيه
سازي فوتبال سه بعدي و توسعه شبيه ساز سه بعدي فوتبال و در قسمت سخت افزاري رشته رباتهاي فوتباليست
سايز كوچك داراي تيم بوده اند .هم اكنون تنها تيمهاي شبيه سازي مشغول به فعاليت هستند.
 دانشگاههاي دولتی صنعتی همدان و صنعتی سيرجان نيز در مقطع كارشناسی پيوسته رشته مهندسی رباتيك دانشجو
می پذيرند.
ساير دانشگاههايی كه در رشته ارشد كامپيوتر گرايش هوش مصنوعی و رباتيك پذيرش دانشجو دارند در فهرست زير آمدهاند:
 دانشگاه اصفهان ،دانشگاه الزهرا گرايش هوش مصنوعی ،دانشگاه بوعلی سينا گرايش هوش مصنوعی ،دانشگاه شيراز
گرايش هوش مصنوعی ،دانشگاه سمنان ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،دانشگاه علم و صنعت
ايران ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه كردستان ،دانشگاه صنعتی مالك اشتر ،دانشگاه تبريز گرايش هوش
مصنوعی ،دانشگاه يزد ،دانشگاه هرمزگان ،دانشگاه شهيد باهنر
همچنين در زمينه ساخت رباتهاي زير آبی دانشگاههاي كشور از توان بااليی برخوردار میباشند كه در ادامه معرفی میشود:
پژوهشکده علوم و تکنولوژي زير درياي دانشگاه صنعتی اصفهان از جمله مراكزي است كه از سال  1363به طراحی و ساخت
شناورهاي زير سطحی میپرداخته است .اين پژوهشکده داراي سه گروه پژوهشی برق و ناوبري ،سازه و مواد و هيدروديناميك
میباشد .گروه برق و ناوبري اين پژوهشکده در دو زمينه طراحی سيستمی و سخت افزار و قدرت فعاليتهاي متعددي داشته
است كه اهم فعاليتهاي اين گروه پژوهشی در اين زمينه عبارت است از:
 طراحی سخت افزارجمع آوري دادههاي محيطی بصورت آنی و غير آنی
 انتخاب تجهيزات دريايی متناسب با كاربرد در رباتهاي زير آبی ()ROVs
 طراحی سيستمهاي پردازش صوت و تصويردر زير آب
 طراحی و اجراي سيستمهاي تصويربرداري در زير آب
 طراحی و اجراي سيستمی بازوي مکانيکی زير آبی

سند راهبردی و نقشهی راه توسعهی رباتهای صنعت برق
15
فاز  :3تدوین ارکان جهتساز

ویرایش اول ،دی 1394

 طراحی سيستمهاي جمع آوري اطالعات پارامتري هيدروديناميکی مدلهاي دريايی
 طراحی و ساخت مدارهاي الکتريکی جهت تامين و توزيع انرژي رباتهاي زير آب
 طراحی و اجراي سيستمهاي محركه رباتهاي زير آب
 طراحی پانلهاي اصلی و پانل كنترل دستی ROV

همچنين در گروه پژوهشی هيدروديناميك در بخش طراحی و ديناميك آن فعاليتهاي زير صورت میگيرد:
استخراج معادالت حركت و شبيهسازي رفتاري اجسام غوطه ور
 تحليل ديناميکی سيستمهاي Cable-Body

 تحليل ديناميکی بازوهاي چندكاره
 تحليل ديناميکی رباتهاي زير آب ()ROV
 تحليل ديناميکی و حل معادالت حركتی رباتهاي هوشمند ()AUV
 طراحی محفظههاي تحت فشار
 طراحی سيستمهاي آب بندي تحت فشار
 طراحی اجزاء بازوهاي چند كاره در زير آب با سه يا چهار درجه آزادي
 جانمايی و طراحی رباتهاي زير آب
همچنين اين پژوهشکده داراي آزمايشگاه هيدروايروديناميك و حوضچه كشش و كارگاه ساخت میباشد.
همچنين میتوان به مجتمع دانشگاهی علوم و فناوريهاي زير دريا دانشگاه مالك اشتر اشاره كرد كه داراي سه پژوهشکده
پيشرانش و انرژيهاي زير سطحی ،پژوهشکده هيدروديناميك و سازههاي زير سطحی و پژوهشکده سامانههاي نوين زير
سطحی در اين خصوص میباشد.
مراكز پژوهشی پژوهشکده پيشرانش و انرژيهاي زير سطحی عبارتند از:
 مركز پژوهشی منابع انرژي زيرسطح
 مركز پژوهشی پيشرانش هيبريدي زيرسطحی
 مركز پژوهشی پيشرانهاي نوين زيرسطحی
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مراكز پژوهشی پژوهشکده هيدروديناميك و سازههاي زير سطحی عبارتند از:
 مركز پژوهشی علوم و فناوري سازههاي زيرسطحی
 مركز پژوهشی عالئم و مشخصههاي زيرسطحی
 مركز پژوهشی هدايت و ناوبري زيرسطحی
 مركز پژوهشی هيدرومکانيك و كنترل زيرسطحی
مراكز پژوهشی پژوهشکده سامانههاي نوين زير سطحی عبارتند از:
 مركز پژوهشی علوم و فناوري زيردريايی
 مركز پژوهشی سامانههاي نجات زيرسطحی
 مركز پژوهشی علوم و فناوري تسليح زيردريايی
 مركز پژوهشی سامانههاي سوپركاويتی
 مركز پژوهشی سامانههاي بدون سرنشين زيرسطحی
همچنين مركز پژوهشی مهندسی دريا دانشگاه صنعتی شريف نيز در زمينه ساختن رباتهاي زير آبی فعاليت داشته است.

فهرست دانشگاههاي معتبر فعال در حوزه دريايی ايران به شرح زير است:
 دانشکده مهندسی دريا دانشگاه صنعتی اميركبير
 مركز پژوهشی مهندسی دريا دانشگاه صنعتی شريف
 دانشکده علوم و مهندسی دريايی دانشگاه صنعتی اصفهان
 مجتمع دانشگاهی علوم و فناوريهاي زير دريا دانشگاه صنعتی مالك اشتر
 دانشگاه علوم وفنون دريايی خرمشهر
 دانشگاه علوم دريايی و دريانوردي چابهار
 دانشگاه خليجفارس بوشهر
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارک
 گروه سازههاي هيدروليکی و دريايی دانشگاه تربيت مدرس
مطالب اين بخش نشاندهنده ظرفيت بالقوه مناسب براي حركت در حوزه رباتيك است.
 -2-2-2-1نيروي انسانی متخصص در داخل كشور و انتشارات علمی
جهت ترسيم چشم انداز در طرح توسعه رباتهاي صنعت نياز است كه از تعداد نيروي متخصص در اين زمينه و همچنين توان
علمی كشور كه منجر به توليد انتشارات علمی در دنيا میشود ،اطالع حاصل شود .لذا در ادامه به بررسی ظرفيت تحصيلی
برخی از دانشگاهها كه در تربيت نيروي انسانی پيشرو هستند و همچنين جايگاه كشور در توليد انتشارات علمی پرداخته شده
است .جداول ( )1-5و ( )1-6تعداد دانشجويان مقطع دكتري و كارشناسی ارشد در رشتههاي برق و مکانيك را نشان میدهد
[ ]5كه به خوبی نشاندهنده ظرفيت باالي علمی و پژوهشی كشور در اين زمينه میباشد.
ظرفيت پذيرش براي دانشگاههاي زير در نظر گرفته شده است:
 دانشگاه اروميه
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه بينالمللی امام خمينی قزوين
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشگاه تهران
 دانشگاه شهيد بهشتی
 دانشگاه شيراز
 دانشگاه صنعتی اصفهان
 دانشگاه صنعتی اميركبير
 دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی
 دانشگاه صنعتی سهند تبريز

سند راهبردی و نقشهی راه توسعهی رباتهای صنعت برق
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 دانشگاه صنعتی شريف
 دانشگاه صنعتی شيراز
 دانشگاه علم و صنعت ايران
 دانشگاه فردوسی مشهد

جدول -3-1تعداد دانشجویان دكتراي مهندسی برق و مکانيك (بر مبناي پذیرش سال )93

رشته تحصيلی

ظرفيت پذيرش روزانه

ظرفيت پذيرش نوبت دوم

دكتراي مهندسی برق گرايش الکترونيك

66

13

دكتراي مهندسی برق گرايش مخابرات (ميدان)

51

10

دكتراي مهندسی برق گرايش مخابرات (سيستم)

68

12

دكتراي مهندسی برق گرايش قدرت

72

19

دكتراي مهندسی برق گرايش كنترل

57

11

دكتراي مهندسی مکانيك (طراحی كاربردي و ساخت و توليد)

116

26

جمع كل

431

91

جدول  -4-1تعداد دانشجویان كارشناسی ارشد مهندسی برق و مکانيك (بر مبناي پذیرش سال )93

رشته تحصيلی

ظرفيت پذيرش روزانه

ظرفيت پذيرش نوبت دوم

كارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونيك

252

84

كارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات

330

95

كارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

280

97

كارشناسی ارشد مهندسی برق كنترل

195

56

407

168

كارشناسی ارشد مهندسی مکانيك (طراحی كاربردي و ساخت
و توليد)
جمع كل

1464

490
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جدول  5-1مقايسه تعداد ژورنالها و مقاالت منتشر شده را در زمينه مهندسی كنترل در منطقه خاورميانه طی سالهاي 1996
تا  2014نشان میدهد [ .]6جدول  6-1نيز مقايسه تعداد ژورنالها و مقاالت را در زمينه مهندسی برق و الکترونيك در منطقه
خاورميانه طی سالهاي  1996تا  2014نشان میدهد [ .]6در ادامه جدول  7-1نيز مقايسه تعداد ژورنالها و مقاالت منتشر
شده در زمينه مهندسی كنترل و جدول  8-1در زمينه مهندسی برق و الکترونيك در دنيا در طی اين سالها نشان میدهد [.]6
اگرچه در اينجا شاخصهاي مربوط به مهندسی برق و الکترونيك و كنترل آورده شده است و امکان جستجو براي زمينه خاص
رباتيك نبوده است ،ليکن اين ارقام به خوبی بيانگر توان علمی و پژوهشی باالي كشور میباشد كه از لحاظ ميزان ژورنالها و
مقاالت منتشر شده در منطقه داراي رتبه اول و در دنيا نيز داراي رتبه بسيار خوبی میباشد.

جدول  -5-1مقایسه تعداد ژورنال و مقاالت منتشر شده در زمينه مهندسی كنترل در خاورميانه
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جدول  -6-1مقایسه تعداد ژورنال و مقاالت منتشر شده در زمينه مهندسی برق و الکترونيك در خاورميانه
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جدول  -7-1مقایسه تعداد ژورنال و مقاالت منتشر شده در زمينه كنترل در دنيا
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جدول  -7-1مقایسه تعداد ژورنال و مقاالت منتشر شده در زمينه برق و الکترونيك در دنيا
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 -3-2-2-1بررسی توانمنديهاي شركتهاي داخلی
در زمينه رباتيك شركتهاي اندكی در داخل كشور فعال هستند و بيشتر رباتهاي ساخته شده و فعاليتهاي صورت گرفته در
اين زمينه مربوط به كارهاي دانشگاهی و مسابقاتی میباشد .در ادامه چندين شركت با زمينه فعاليت رباتيك آورده شده است كه
در معرفی آنها به اطالعات قرار گرفته در وب سايت شركتها اعتماد شده است .به طور يقين شركتهاي ديگري نيز در اين
زمينه وجود دارند كه در اينجا آورده نشده است و كامل بودن ليست اين شركتها مورد ادعا نيست.
 شركت مهندسی ربات پارس
اين شركت با هدف طراحی ،ساخت و توليد رباتهاي صنعتی و رفع نياز صنايع گوناگون كشور در خصوص بکارگيري رباتهاي
صنعتی تأسيس شده است .با توجه به اهميت توليد در رشد اقتصادي و زيرساختهاي بوجود آمده براي توليد و خصوصی سازي
برخی صنايع در كشور و نيز رقابتی شدن توليدات و در نظر گرفتن روند رو به رشد استفاده از رباتهاي صنعتی در ايران و
سياستگذاري هاي به عمل آمده در امر توليد و خودكفايی ،اين شركت قصد دارد انواع رباتهاي صنعتی با كاربردهاي گوناگون
از جمله جوشکاري نقطهاي ،پالت گذاري قطعات سنگين ،پاشش رنگ و مواد عايق و غيره را بر اساس نياز صنعت توليد نمايد
[.]7
 شركت رباتيران
شركت رباتيران از نخستين شركتهاي ارائه كننده خدمات مربوط به رباتهاي صنعتی در سطح كشور است كه به عنوان
همکار منتخب شركت  Eurobotsو اجرا كننده پروژههاي رباتيك مورد تأييد شركت  Cadmoاجراي پروژههاي اتوماسيون
كارخانه را برعهده دارد [ .]8ازجمله فعاليتهاي مهم شركت عبارتند از:


ارائه مشاوره فنی رايگان جهت انتخاب و پيادهسازي سيستم رباتيك



خريداري و واردات سيستمهاي رباتيك و ادوات مربوطه



نصب و راه اندازي سيستمهاي رباتيك

كليه پروژههاي رباتيك اجرايی در اين شركت عبارتند از:


نقطه جوشکاري رباتيك



جوشکاري قوس الکتريکی با ربات
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صيقلکاري سطوح با ربات



برشکاري رباتيك



حکاكی با ربات



مونتاژ با ربات



چسبکاري رباتيك



كنترل كيفيت رباتيك با استفاده از پردازش تصاوير
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 شركت فخراندیش آریا
شركت فخرانديش آريا در زمينههاي طراحی و اجراء خطوط توليد و فرآيندهاي صنعتی جـــوش و برش آزمونهاي غير
مخرب ،اتوماسيون صنعتی ،تعميرات و نگهداري و ربــاتيك فعاليت دارد [ .]9ازجمله فعاليتهاي مهم شركت عبارتند از:


اتوماسيون ماشين آالت و خطوط توليد مبتنی بر  PLCو PC BASE



تعميرات و نگهداري انواع ماشين آالت و خطوط توليد اتوماتيك و نيمه اتوماتيك صنعتی



ارائه خدمات بازرسی ساخت و نصب تجهيزات ثابت و دوار



ارائه خدمات آموزشی رباتهاي  KUKA ،ABBو FANUC



انجام تعميرات الکتريکال و مکانيکال رباتهاي  KUKA ،ABBو FANUC



برنامه نويسی رباتهاي )ROBOT STUDIO( ABB



نصب و راه اندازي و پيادهسازي خطوط توليد مبتنی بر ربات



تامين مواد و قطعات مصرفی در فرايند جوش رباتيك

 شركت اسپروز
شركت اسپروز در زمينه طراحی و ساخت انواع رباتها ،بازوهاي صنعتی و تجهيزات پيشرفته آموزشی فعاليت دارد .نوآوريهاي
صنعتی ،اشتغالزايی و موفقيتهاي اين شركت به گونهاي بوده كه موفق به كسب عنوان كارآفرين برتر بخش صنعت در
پنجمين جشنواره ملی كارآفرينان برتر شده است.
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يکی از مهمترين فاكتورهاي توسعه رباتيك و فناوريهاي نوين در كشور ،وجود نيروي انسانی متخصص است .بنابراين واحد
آموزش و تجهيز شركت اقدام به راه اندازي بيش از  300كارگاه استاندارد رباتيك در مراكز آموزش عالی ،مراكز آموزش فنی و
حرفه اي دولتی و خصوصی ،پژوهشسراها و مدارس در مقاطع مختلف كرده است [ .]10ازجمله فعاليتهاي مهم شركت
عبارتند از:


آناليز ،طراحی و ساخت انواع موبايل رباتهاي عملياتی



آناليز ،طراحی و ساخت انواع رباتهاي مِينپوالتور صنعتی و ماشين آالت پيشرفته براي كاهش واردات صنعتی



اجراي پروژههاي پيشرفته تحقيقاتی كاربردي در حوزه رباتيك و اتوماسيون صنعتی



طراحی و ساخت قطعات و ماژولهاي صنعتی و رباتيك



طراحی و توليد انبوه محصوالت فرهنگی و ترويجی ،كيتها و تجهيزات كمك آموزشی در حوزه رباتيك



تدوين استاندارد و ساختار آموزشی در سطوح مختلف بر اساس پروتکلهاي سازمان جهانی كار )(ISCO



ارايه آموزشهاي استاندارد رباتيك در راستاي توسعه پايدار كشور در حوزه رباتيك



فرهنگسازي و تالش در راستاي فراگيري بيش از پيش دانش رباتيك در كشور

 شركت مهندسی نوین صنعتگر
گروه صنعتی نوين صنعتگر فعاليت خود را در زمينه اتوماسيون صنعتی از سال  1376با نصب كنترل بر روي ماشين ابزارهاي
مختلف آغاز نمود و در راستاي كمك به صنايع ايران اقدام به ارائه مشاوره در صنايع خودرويی و پتروشيمی نموده است كه در
اين زمينه موفق به اخذ قراردادهاي مشاوره در زمينه اتوماسيون صنعتی خطوط توليد جهت نصب رباتها و برآورد اقتصادي آن
گرديده است [.]11
 كاوه ربات صنعت شریف
مجموعه دانشبنيان كاوه ربات صنعت شريف را مجموعهاي از فارغالتحصيالن دانشگاههاي معتبر تهران تشکيل میدهند كه
داراي مقامهاي برتر در رقابتهاي علمی رباتيك میباشند .اين گروه تاكنون در  10رقابت ملی و  32رقابت بينالمللی حائز
رتبههاي برتر شده است .كاوه ربات صنعت شريف در زمينه طراحی و پيادهسازي رباتهاي صنعتی و اتوماسيون خطوط توليد
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فعاليت میكند اين شركت تاكنون موفق به طراحی رباتهاي سفارشی فعال در خطوط توليد در كارخانجات معتبر توليدي از
جمله بلور كاوه شده است ،اين شركت عالوه بر فعاليت صنعتی در حوزههاي آموزشی نيز فعاليت میكند[.]12
 آزمایشگاه رباتيك پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آزمايشگاه رباتيك پزشکی گروه رباتيك پزشکی مركز تحقيقات فناوري هاي بيومديکال و رباتيك با بيش از  10سال سابقه
فعاليت در حوزه رباتيك پزشکی مبدا شروع بسياري از پروژه هاي موفق و دستاوردهاي ملی در حوزه رباتيك پزشکی بوده است.
برخی از محصوالت اين آزمايشگاه عبارتند از:


سامانه جراحی رباتيك از راه دور با بازخورد نيرو سينا



ربات دستيار جراح در جراحی الپاروسکوپی ربولنز



ربات بازتوانی مچ دست افراد متاثر از سکته مغزي ربوهب



سامانه آموزش جراحی الپاروسکوپی در محيط مجازي سيناسيم



سامانه هاي آموزش مهارتهاي بالينی در محيط مجازي با حس المسه سه بعدي



موالژهاي مصنوعی آموزش مهارتهاي بالينی



خدمات طراحی جراحی قبل از عمل و ساخت راهنماي جراحی خاص هر بيمار

 پروژه ربات جراح مغز
طراحی و ساخت ربات جراح مغز از سال  1380آغاز و در سال  83پروژه در فرآيند نوآوري به اتمام رسيد .پس از آن اين ربات از
بيمارستان شهداي تجريش تائيديه الزم را اخذ كرد و اكنون در مرحله تجاري سازي است .ساخت ربات جراح مغز در ساير
كشورها انجام شده و موضوع جديدي نيست اما براي نخستين بار است كه اين تکنولوژي در ايران ساخته شده و مورد
بهرهبرداري قرار میگيرد .در جراحی سنتی حال حاضر براي انجام جراحی ،تصاويري از مغز گرفته و محل تومور شناسايی
میشود .سپس جراح با باز كردن قسمتی از مغز براي يافتن تومور تالش میكند .اين در حالی است كه ربات جراح اطالعات و
تصاويري سه بعدي را در زمان جراحی در اختيار جراح قرار میدهد .همچنين اين ربات به وسيله بازوي رباتيکی ابزار جراحی را
در اختيار جراح قرار داده و هنگام جراحی مکانيابی فضاي مغز با فضاي پردازش شده يکسان میشود .بدين ترتيب هنگامی كه
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جراح ابزار را وارد مغز میكند در تصوير میبيند ابزار در كجاي مغز قرار گرفته است .شركت فرافن و سازمان گسترش حامی
پروژه بوده و اين سيستم توسط شركت فرافن آماده ورود به بازارهاي مهندسی پزشکی است.
عالوه بر شركتهاي فوق شركتهاي تام خودرو ،شركت پژوهشی صنعتی هوشمند دانا صنعت و شركت رباتسازان صنعت
كوير نيز در زمينه اتوماسيون صنعتی فعاليت دارند.
شركت رباتيك آراد ،اسطورهسازان ،نادكو ،رهفا و پارسه در زمينه آموزش رباتيك و ساخت كيتهاي آموزشی و برگزاري
مسابقات رباتيك فعاليت دارند.
همچنين شركتهاي زيادي در زمينه تصوير برداري هوايی با استفاده از رباتهاي پرنده مشغول به فعاليت هستند كه میتوان
شركتهاي زير را به عنوان نمونه برشمرد :گروه آموت ،سيستمهاي پهباد داوين ،گروه تصويربرداري هوايی فراپر.
ارزیابی وضعيت داخل كشور:
با توجه به درخت فناوري تهيه شده در مراحل پيشين ،از ميان رباتهاي كاربردي صنعت برق تنها دو ربات شستشوي چراغهاي
روشنايی معابر و ربات بازرس سد تا كنون تواسط مركز تحقيقاتی و دانشگاهی كشور ساخته شدهاند و براي ساير رباتهاي حوزه
صنعت برق موردي مشاهد نگرديد.

 -3-2-1مطالعات الگو برداري
استفاده از تجارب ديگر كشورها در زمينه توسعه فناوري ،روشی ديگر در ترسيم چشمانداز است .در اين زمينه میتوان از
آيندههاي ترسيم شده در ساير كشورها ،مانند هدفگذاريهاي بلندمدت ،حوزههاي كاربردي قابل تاكيد و غيره براي تعيين افق
چشمانداز داخلی بهره برد .در زمينه رباتيك ،تفاوت ميان كشورهاي صنعتی پيشرفته و ساير كشورها بسيار چشمگير است .به
عبارتی ديگر اختالف سرمايهگذاري و اهميت دادن به توسعه رباتيك ،در كشورهايی مانند ژاپن ،آلمان و آمريکا با ساير كشورها
بسيار فاحش است .براي مطالعات الگوبرداري ،به عنوان نمونه وضعيت سه كشور همجوار عربستان ،تركيه و امارات در زمينه
برق و رباتيك بررسی شدهاند كه در ادامه زمينه فعاليت اين كشورها آورده شده است .مالحظه گرديد كه هيچ يك از اين سه
كشور نقشه راه مدونی براي توسعه رباتيك نداشتند و در نتيجه در زمينه رباتيك نه تنها سرامد محسوب نمیشوند ،بلکه وارد
كننده و پيرو كشورهاي پيشرفته میباشند .در حال حاضر تمركز اين كشورها بيشتر بر توسعه الکترونيك میباشد و توسعه
رباتيك به معناي واقعی از اولويت بااليی برخوردار نيست.
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در عوض كشورهاي پيشرفته و صنعتی همانگونه كه از نام آنها نيز مشخص است در زمينه رباتيك به پيشرفتهاي چشمگيري
دست يافتهاند و كشور ژاپن را می توان يکی از پيشرفتهترين كشورها در زمينه رباتيك دانست .سالهاست كه رباتها در اين
كشورها در مشاغل خسته كننده ،كثيف و خطرناک و يا در مشاغلی كه نيازمند سرعت و دقت بيشتري كه از يك انشان معمولی
انتظار میرود جايگزين شدهاند .اين رباتها تقريباً تمام كارهاي مربوطه به جوشکاري ،رنگ كردن و اسمبل كردن و  ...را در
صنايع مختلف انجام میدهند.
صرف نظر از اينکه زمينه به خصوصی براي پژوهش در زمينه رباتيك مشخص گردد ،تمام كشورهاي پيشرفته در زمينه رباتيك
داراي حداقل يك يا چند نقشه راه میباشد كه توسط دولت و يا ارگانهاي تاثيرگذار و يا مجموعهاي از دانشگاهها رهبري
میشود .اين امر اهميت به سزاي داشتن يك برنامهريزي منسجم و نقشهراه را براي پيشرفت در يك شاخه تکنولوژي نشان
میدهد .در اين كشورها وضعيت صنعت رباتيك به طور مستمر در حال رصد است و در صورتی كه مشخص گردد كه اين كشور
در اين زمينه پسرفت داشته است ،با برنامهريزي سعی در جبران اين عقبماندگی میشود.
طبق بررسی  International State of Robotics R&Dكه در سال  2006به چاپ رسيد ،آمريکا در زمينه حركت و ناوبري
ربات 1در محيطهاي بيرونی ،معماري رباتها و كاربردهاي هوا و فضا ،دفاعی ،سيستمهاي زير آبی و مواردي از ربات هاي
شخصی و خدماتی پيشتاز است .در واقع تمركز اصلی آمريکا بر روي رباتها با كاربرد نظامی و دفاعی میباشد و در ساير
زمينهها تمركز كمتري وجود داشته است .در نتيجه در می  ،2009يك كميته نقشه راهی براي آمريکا با كاربردهاي غير نظامی
در صنايع ،پزشکی و سالمت  ،خدمات خانگی و مشاغل ارائه كرده است .اين نقشه راه به طور خالصه در ادامه آورده شده است
و نشان دهنده اهميت رشد و پيشرفت موضوع رباتيك در تمامی ابعاد در اين كشور میباشد ،هر چند كه به خصوص بر روي
ربات با كاربرد در صنعت برق متمركز نشده است.
در سال  European Robotic Technology Platform ،2005به منظور تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه براي توسعه
تحقيقات در بخش رباتيك تشکيل شد .در سال  2009نيز گروه صنعتی Coordination Action for Robotic in Europe

) (CAREدستوركار تحقيقات استراتژيك در زمينه رباتها را منتشر كرد .در اتحاديه اروپا  2SPARCوظيفه حفظ و توسعه
رهبري اروپا در زمينه رباتيك را بر عهده گرفته است .نقشه راه  Robotics 2020 Multi –Annualبراي اروپا توسط اين
robot navigation
Public-Private Partnership between the European Commission

1
2

سند راهبردی و نقشهی راه توسعهی رباتهای صنعت برق
29
فاز  :3تدوین ارکان جهتساز

ویرایش اول ،دی 1394

گروه تهيه گرديده است .در اين نقشه راه نيز مانند نقشه راه آمريکا و ژاپن تمام زمينههايی كه يك ربات می تواند در آن به كار
گرفته شود برنامه ريزي شده است در شکل زير اين حوزه ها نمايش داده شده است .عالوه بر آن در سال European ،2005

 Robotic Technology Platformبه منظور تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه براي توسعه تحقيقات در بخش رباتيك
تشکيل شد .در سال  2009نيز گروه صنعتی ) Coordination Action for Robotic in Europe (CAREدستوركار
تحقيقات استراتژيك در زمينه رباتها را منتشر كرد .در شکل زير موضوعات مهم براي توسعه رباتيك از اين نقشهراه آورده شده
است .در اين نقشه راه نيز میتوان ديد كه كاربرد ربات در نيروگاهها مورد توجه میباشد.

شکل  -3-1موارد مورد تاكيد در نقشه راه اتحادیه اروپا

در كشور ژاپن نيز ،وزارت اقتصاد ،بازرگانی و صنعت مامور تهيه يك نقشه راه علمی براي هدايت طوالنی مدت تحقيقات و
پژوهش علمی در زمينه مربوط به رباتيك میباشد 28 .زمينه كه در اين نقشه راه تکنولوژي بر آنها تاكيد شده است در شکل
زير آورده شده است.
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شکل  -4-1موارد مورد تاكيد در نقشه راه ژاپن

با بررسی وضعيت رباتيك در جهان میتوان دريافت كه ايران نيازمند سرمايهگذاري و تحقيقات كاربردي در خصوص استفاده از
رباتها در صنعت خود میباشد و هر چه سريعتر بايد در اين زمينه برنامهريزي نمايد.
در ادامه وضعيت كشورهاي همجوار و پيشرفته به اختصار شرح داده شده است:
 كشور عربستان سعودي
كشور عربستان سعودي با داشتن حدود  30ميليون نفر جمعيت در سال  ،2014داراي اقتصاد مبتنی بر نفت است.
درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و مواد پتروشيمی 90 ،درصد درآمدهاي صادراتی و  80درصد درآمد دولت را تشکيل میدهد.
كشور عربستان مطابق نقشه راه توسعه فناوري كه توسط موسسات

Saudi Arabia’s national science and

 the King Abdulaziz City for Science & Technology (KACST) ،technology (S&T) agencyو

)Stanford Research Institute (SRIتهيه شده در نظر دارد كه بين سالهاي  2001تا  ،2020در  12فناوري در دنيا پيشرو
شود [ .]13اين فناوريها عبارتند از:
Water



Petrol and gas



Petrochemicals



Nanotechnologies



Advanced materials



Electronics, communications, and photonics
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Biotechnology and genetic engineering



Information technology



Aerospace and aviation



Energy



Environment



Math and physics



كشور تركيه

اقتصاد تركيه تركيبی از صنايع بومی و مدرن است كه روز به روز بر دامنهاش افزوده میشود و با توليدات فراوان كشاورزي رتبه
هفتم جهان را بدست آورده است .بخش خصوصی اقتصاد تركيه نيز به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانکداري،
حمل و نقل و ارتباطات دارد .طبق پيش بينی  OECDتركيه درسال  2017با پيشی گرفتن از هند دومين كشور از لحاظ سرعت
رشد اقتصادي در جهان خواهد بود.
تركيه يکی از  20كشور برتر جهان از لحاظ توليدات صنعتی بوده و سهم بخش صنعت در اشتغال  19درصد ،در توليد ملی 29
درصد و در صادرات  94درصد را به خود اختصاص داده است .بزرگترين صنعت تركيه نساجی است كه  16/3درصد كل صنايع
تركيه را شامل میشود.

پس از نساجی پااليش نفت ( 14/5درصد) ،صنايع غذايی ( 10/6درصد) ،صنايع شيميايی ( 10/3درصد) ،صنايع فوالد و ذوب
آهن( 8/9درصد) ،خودروسازي ( 6/3درصد) وماشين سازي ( )5/8بيشترين سهم در صنعت تركيه را دارند.

صنايع الکترونيکی وستل تركيه بزرگترين توليد كننده تلويزيون در اروپاست و يك پنجم تلويزيونهاي خريداري شده توسط
مشتريان اروپايی توسط وستل توليد میشوند .مجموع توليد تلويزيون شركت وستل و بکو بيشتر از نصف توليد تلويزيون
اروپاست .شركت تركيهاي پروفيلو-تالر نيز سومين توليد كننده تلويزيون در اروپاست .همچنين سهم تركيه از بازار دستگاههاي
ديجيتالی در اروپا از  3درصد به  15درصد رسيده و لوازم خانگی توليد تركيه  18درصد بازارهاي اروپا را به تسخير درآوردهاست.
تركيه همچنين به اهميت وجود مراكز تحقيق و توسعه تاكيد داشته و اقدام به احداث مراكز تحقيقاتی به صورت خوشهاي نموده
است 35 .خوشه از اين مراكز به بخش الکترونيك اختصاص داشته و  16خوشه نيز وظيفه هماهنگی بين صنعت و دانشگاه براي
توسعه فناوريهاي نوآورانه را به عهده گرفتهاند.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعهی رباتهای صنعت برق
32
فاز  :3تدوین ارکان جهتساز

ویرایش اول ،دی 1394

از طرفی با توجه به سياست پيشبرد صنايع فناوري ميانه در اين كشور احتماال صنايع الکترونيك با فناوري پيشرفته رشد چندانی
نخواهند داشت.


كشور امارات

كشور امارات با داشتن حدود  10ميليون نفر جمعيت در سال  2015كه قسمت عمده آن غير بومی هستند ،امروزه به عنوان
يك شهر جهانی و تجاري موفق و مهم در منطقه جايگاه خود را پيدا كردهاست .اگرچه اقتصاد دبی با صنعت نفت رشد كرده،
اما بيشتر درآمد دبی از منطقه آزاد جبل علی ،فروش ملك به اتباع خارجی در مناطق آزاد ،اعطاي اقامت ،صدور مجدد كاال،
ترانزيت مسافر و كاال و همچنين قسمت بزرگی نيز از گردشگري و ديگر خدمات مالی و تجاري تأمين میشود .دبی به تازگی
ت وجه جهانيان را از طريق ساخت و سازهاي بزرگ و عظيم و همينطور رويدادهاي تفريحی و ورزشی هيجانانگيز به خود جلب
كردهاست .چشم انداز كشور امارات براي سال  1404در زمينه فناوريهاي مختلف بصورت زير است [:]14
 ارسال ماهواره هاي پژوهشی به فضا
 نخستين شهر سبز جهان در امارات
 دهکده دانش دبی )(DKV
 پارک تحقيق و بيوفناوري دبی
 پارک فناوري سيليکون اواسيس
كه در اين ميان تاسيس پارک فناوري سيليکون اواسيس در زمينه توليد و ساخت تجهيزات الکترونيك فعاليت دارد .الزم به ذكر
است كه كارشناسان و متخصصين توسعه در امارات و بخصوص امير اين كشور بارها در سخنرانیهاي خويش به تبديل امارات
و دبی به سيليکون ولی خاورميانه اشاره كردهاند.
 كشور ژاپن
ژاپن يکی از پيشرفتهترين كشورها در صنعت رباتيك محسوب میشود .هر دو سال يك بار در ژاپن نمايشگاه بينالمللی iREX

كه بزرگترين و جامعترين نمايشگاه رباتيك جهان است برگزار میشود .مديريت و سازماندهی آن را اتحاديهي ربات ژاپن
( )JARAو شركت «نيککان كوگيو شيمبون» بر عهده دارند .در جريان آن ،شركتهاي مختلف از ژاپن و ديگر كشورهاي
جهان در  iREXگرد هم میآيند تا جديدترين دستاوردهايشان را در زمينهي تکنولوژي ربات به نمايش بگذارند.
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در ژاپن وزارت اقتصاد ،تجارت و صنعت فعاليت در زمينه رباتيك را براي زمانی طوالنی است كه پشتيبانی میكند .در سال
 2007يك نقشه راه تکنولوژي ملی توسط اين وزارتخانه خواستار نصب يك ميليون ربات در سراسر كشور تا سال  2025شده
است .همچنين رباتهايی كه در هنگام وقوع بالي طبيعی كاربرد داشته باشند مورد توجه قرار گرفتهاند .همچنين تصويب
قوانيتی كه به رباتها اجازه كار در بيمارستانها را بدهد مورد توجه قرار گرفته است .قوانين فعلی اجازه چنين كاربردي از
رباتها را در بخش سالمت نمیدهد .در نتيجه در بخش پردازش صدا و تصوير پيشرفتهاي زيادي بايد صورت گيرد.
ربات هاي صنعتی بخش اصلی پروسه توليد در صنعت را برعهده دارند .از اين رو همزمان با پيشرفت صنايع لزوم توسعه و
بروزرسانی ربات هاي صنعتی نيز به عنوان يك اصل مهم مدنظر قرار دارد .اين فرايند موجب شده تا تکنولوژي توسعه
رباتهاي مذكور خود به صنعتی شکوفا و پرسود تبديل شود .از اين رو كمپانی هاي تخصصی وارد ميدان شده و بازار توليد و
توسعه ربات هاي صنعتی را در دست دارند .در ادامه برترين توليدكنندگان رباتهاي صنعتی در ژاپن و جهان آورده شده است:
 Nachi-Fujikoshiكمپانی ژاپنی توليد رباتهاي صنعتی است كه در سال  1969فعاليت خود را آغاز كرده است .تا كنون بالغ
بر  100هزار ربات توليدي اين شركت در جهان نصب و راه اندازي شده است .براساس اطالعات موجود اين كمپانی در سال
مالی  2014فروشی برابر با  153.945ميليون دالر داشته است.
اپسون بخشی از كمپانی سيکو اپسون ژاپن است كه تا كنون بالغ بر  45هزار دستگاه ربات صنعتی را در سراسر جهان نصب و
راه اندازي كرده است .در سال مالی  ،2014سود خالص اپسون برابر با  136ميليون دالر بوده است.
صنايع سنگين كاواساكی به عنوان يکی از فعالترين صنايع توليد ربات هاي صنعتی در ژاپن شناخته میشود .بيش از  45سال
سابقه در اين حوزه از كاواساكی انتخابی مطمئن ساخته است .تا كنون بالغ بر  120هزار ربات توليد شده توسط اين كمپانی در
جهان نصب و راه اندازي شده است .سود اين كمپانی در سال مالی  2015برابر با  1.13ميليارد دالر اعالم شده است.
 Fanucيکی از بزرگترين سازندگان رباتهاي صنعتی در جهان است .دفتر مركزي آن در ژاپن قرار دارد .بالغ بر  250هزار
ربات صنعتی توليد شده توسط فنوک در جهان نصب و راه اندازي شده است .فروش اين كمپانی در سال مالی  2014به 1.51
ميليارد دالر رسيد.
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 Yaskawaدر سال  1915تاسيس شده است .دفتر مركزي آن در كيتاكيوشو كشور ژاپن قرار دارد .تا كنون بالغ بر  300هزار
دستگاه ربات صنعتی توليدي اين شركت در سراسر جهان نصب و راه اندازي شده است .در سال مالی منتهی به مارس ،2015
فروش كمپانی برابر با  1.13ميليارد دالر بوده است.
در واقع موارد فوق گوشهاي از وضعيت صنعت رباتيك در ژاپن میباشد.
 كشور آمریکا
در كشور آمريکا سازمانهاي مشاركت كننده در تهيه نقشه راه عبارتند از:
Georgia Institute of Technology



Carnegie Mellon University



Robotics Technology Consortium



University of Pennsylvania



University of Southern California



Stanford University



University of California–Berkeley



University of Washington



Massachusetts Institute of Technology



خالصه يافتههاي اصلي نتايج حاصل نقشه راه عبارتند از:
 فنآوری رباتیک پتانسیل ایجاد تغییر در آینده یک کشور را دارد و انتظار میرود تا چند دهه آینده همانند
تکنولوژی کامپیوتر امروزی ،همه جا در دسترس باشد.
 با ورود رباتیک در صنعت میتوان سیستمهای تولیدی ایجاد نمود که قادر به انجام مراحل تولید در
کشورهای با دستمزد پایینتر یک کاالی رقابتی تولید کنند.
 عامل اصلی اتخاذ تکنولوژی رباتیک جمعیت سالخوردهای است که یک نیروی کار سالخورده و بالطبع
مشکالت مربوط به سیستم بهداشت و درمان را بوجود میآورد.
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 فنآوری رباتیک به اندازهای پیشرفت کرده است که میتواند به یک نیروی کار انسانی در انجام وظایف
خطرناک ،کسل کننده و کثیف کمک کند .همچنین نسل جدیدی از سیستمهای پشتیبان خانگی به
منظور تسهیل در بهبود کیفیت زندگی قشر وسیعی از مردم در راه است.
 فنآوری رباتیک فرصت منحصر به فردی را برای سرمایهگذاری در زمینههایی فراهم میکند که دارای
پتانسیل خوبی جهت شغلهای جدید ،افزایش بهرهوری و افزایش ایمنی کارگران ،در زمان کوتاه میباشند.
رباتیک عالوه بر اینکه شغل را تسریع خواهد نمود ،در بلند مدت کیفیت زندگی جامهای که از آن انتظار
سالخوردگی قابل توجهی میرود را بهبود بخشد.
 تمامی حوزهها توسط نقشه راه تعیین شده در برنامههای کوتاه و بلند مدت تکنولوژی ،تحت پوشش قرار
میگیرند .از جمله تعیین اهداف  10 ،5و  15ساله برای رسیدن به قابلیتهای حیاتی مورد نیاز جهت
فراهم نمودن این برنامههای کاربردی و همچنین شناسایی تکنولوژیهای الزم و اساسی مورد نیاز جهت
فعالسازی این قابلیتهای حیاتی.
 در حالی که برخی قابلیتهای حیاتی و تکنولوژیهای اساسی و زیرپایهای مربوط به حوزه خاصی هستند،
سیستمها در تالشاند تا تعدادی از قابلیتهای بسیار مهمتر که در تمامی حوزهها مشترک هستند را
شناسایی نمایند از جمله تصویر سازی سه بعدی قوی ،برنامهریزی و جهتیابی هوشمند ،دستکاری و اعمال
نفوذ ماهرانه شبیه انسان ،تعامل و ارتباط شهودی انسان و ربات و رفتار ربات به صورت امن و بیخطر.

 -1-3نگارش چشمانداز
پيشتر اشاره شد كه براي تدوين چشم انداز ،نياز است تا محورهاي اطالعاتی زير بررسی شوند .جمع بندي بررسیهاي انجام
شده در خصوص اين محورها به شرح زير است:
 اسناد باال دستی :با بررسی سند جامع علمی كشور ،سند باالسري صنعت برق كشور ،سند چشمانداز و
برنامهي راهبردي بلندمدت وزارت نيرو مشخص شد كه فناوري رباتيك مورد تاكيد سند باالدستی "نقشه جامع
علمی كشور" میباشد.
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 توان داخلی كشور :وضعيت كشور از لحاظ تعداد دانشجويان و دانش آموختگانی كه هر ساله در رشتههاي
مرتبط با برق و مکانيك از دانشگاه وارد بازار كار میشود از نقاط قوت كشور محسوب میشود .همچنين جايگاه
علمی كشور از لحاظ انتشار مقاله در اين زمينه بسيار خوب است .اين امر نشاندهنده توان علمی باالي كشور در
بخش پژوهشهاي دانشگاهی میباشد .اگر چه كشور در زمينه پژوهش بسيار توانمند میباشد ،ليکن عدم
سرمايهگذاري در اين زمينه سبب رشد اندک شركتهاي داخلی شده است.


مطالعات الگو برداري :با توجه به بررسیهاي انجام شده ،كامال مشخص است كه فناوري رباتيك جز
اولويتهاي كشورهاي پيشرفته میباشد و براي نيل به اين مقصود داراي نقشه راه مدون میباشند .كشورهاي
منطقه نيز در اين زمينه داراي نقشه راه نمیباشند و فاصله تکنولوژيکی زيادي دارند .پس در صوت نياز به رشد و
پيشرفت در يك زمينه نياز به يك برنامه تدوين شده وجود دارد.

 نظر خبرگان :رباتيك در صنعت برق در كشور ما در دوره جنينی خود قرار دارد .همچنين تا كنون سرمايهگذاري
زيادي در اين بخش با وجود توان علمی باال جهت توسعه انجام نشده است .لذا براي توانمند شدن كشور در زمينه
رباتيك در صنعت برق میبايست به شناسايی ،طراحی ،ساخت و بکارگيري رباتهاي اولويتدار در صنعت برق
پرداخت تا زمينه براي رشد و ارتقا اين صنعت در داخل كشور مهيا شود.
لذا با توجه به توان علمی كشور ،با اتخاذ سياستها و انجام اقدامات موثر میتوان به دانش فناوري رباتيك در صنعت برق در
يك افق زمانی واقع بينانه (تا سال  )1404دست يافت و در راستاي بومیسازي رباتهايی كه در صنعت برق كاربرد دارند
حركت نمود .بر اين پايه در نشستهاي كميته رباتيك توانير ،پس از بررسی و رايزنی در خصوص متن بيانيه چشمانداز ،بيانيه
زير به عنوان بيانيه اصلی چشمانداز به صورت زير تنظيم گرديد:
"با یاري خداوند بزرگ و در راستاي ارتقاي فناوري داخل كشور ،در یك بازه ده ساله تا افق ،1404
جمهوري اسالمی ایران در حوزه فناوري رباتيك صنعت برق ،كشوري است:
 برخوردار از دانش فنی طراحی و ساخت رباتهاي با اهميت در صنعت برق
 برخوردار از تجربه كاربردي رباتهاي با اهميت در نيروگاه و صنعت برق"
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در اين بيانيه متن چشمانداز بر اهداف كسب و انباشت و بومیسازي دانش طراحی و ساخت به همراه بکارگيري در پايلوتهاي
صنعت برق تاكيد دارد كه بيانگر لزوم به كارگيري بيشينه توان داخلی كشور در اين راستا می باشد .به ديگر روي ،نياز است تا
رويکرد كسب دانش تا حد امکان درون زا باشد ،كه در بخش هاي بعدي به آن پرداخته خواهد شد.
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فصل دوم :تعيين اهداف كالن توسعه فناوري
 -2-1مقدمه
پاسخ به اين سؤال كه براي رسيدن به چشم انداز در افق زمانی تعيين شده ،به چه مقاصدي بايد دست يافت ،بيان كنندهي
اهداف كالن میباشد.

 -2-2اهداف كالن توسعه رباتهاي صنعت برق
براي تعيين اهداف كالن سند راهبردي "توسعه رباتهاي صنعت برق" نياز است تا در گام نخست عالوه بر بررسی وضعيت
فناوري ،رباتهاي الويتدار جهت توسعه تعيين گردند .اين امر در مرحله دوم با استفاده از ماتريس جذابيت-امکانپذيري توسط
خبرگان اين صنعت صورت گرفت .همچنين مشخص گرديد كه صنعت رباتيك نه تنها در داخل كشور بلکه در دنيا در مرحله
معرفی خود قرار دارد و بسيار نوپاست .لذا اهداف كالنی كه براي ساير فناوريها براي دستيابی به آنها مطرح میشود با اهداف
كالن توسعه رباتهاي صنعت برق بسيار متفاوت میباشد .به عبارتی ديگر در اين سند از سوي كميته رباتيك تمركز بر
شناسايی ،اولويتبندي ،بومیسازي رباتها ،انجام مناسب تعريف پروژهها و پروژهها و سپس بکارگيري رباتهاي ساخته شده در
نيروگاه و صنعت برق میباشد .موفقيت در دستيابی كامل به اين زنجيره در يك بازه زمانی مناسب تضمين كننده رشد و
بالندگی اين صنعت در داخل كشور میباشد .لذا اهداف كالن توسعه رباتهاي صنعت برق به صورت زير تنظيم گرديد:
 دستيابی به دانش فنی طراحی و ساخت رباتهاي الويتدار صنعت برق و بومیسازي اين صنعت در داخل كشور
 بکارگيري رباتهاي الويتدار در پايلوت نيروگاهی و صنعت برق با تاكيد بر ايجاد تجربه مثبت براي استفاده از
تکنولوژيهاي جديد در نيروگاه و صنعت
 كمك به توانمند شدن بخش خصوصی در صنعت رباتيك در صنعت برق و كمك به افزايش همکاري ميان صنعت و
بخش خصوصی و در نتيجه كمك به گسترش بازار كار براي متخصصان فناوري رباتيك
 كمك به استفاده از تکنولوژيهاي جديد در آينده براي كاهش زمان و هزينههاي نگهداري و تعميرات در صنعت برق
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فصل سوم :تدوین راهبردهاي توسعه فناوري
 -3-1مقدمه
راهبردهاي ملی فناوري در برگيرندهي مجموعهاي از جهتگيريهايی است كه با معين نمودن خطوط كلی ،1از عدم قطعيت
موجود در توسعه فناوري كاسته و به سواالت اساسی سياستگذاران در مسير دستيابی به اهداف كالن پاسخ میدهد؛
بهطوريكه راهبردها را میتوان معينكننده مجموعه جهتگيريهاي اصلی براي دستيابی به اهداف دانست .اين راهبردها به
نحوهي دستيابی به آنها میپردازد .به عبارت ديگر ،راهبرد ملی فناوري معين كنندهي چيستی و چگونگی توسعه فناوري در
سطح كالن است.
شکل ( )3-1مراحل دستيابی به سبك اكتساب را نشان میدهد .مسير حركت از درون به بيرون است .پس از مشخص شدن
رويکرد (شيوه) توسعه فناوري ،اولويتبندي بين فناوريها با توجه به محدوديتهاي موجود ،صورت گرفته ،سپس سبك
اكتساب فناوري مشخص میشود.

شکل  -1-3رابطه سلسلهمراتبی مولفههاي راهبرد ملی فناوري

General guidelines

1
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 -3-2رویکرد توسعه
بسياري از مدلهاي مطرح در مديريت فناوري ،تنها قادر به استخراج راهبرد براي بنگاهها میباشند .اما هدف از به كارگيري
مدل مورد نظر ،تدوين راهبرد فناوري در سطح ملی ،از جانب دولت است .بنابراين بسياري از مدلهاي رايج ،قابليت استفاده
مستقيم در اين پروژه را ندارند.
در اين روش ،سه محور سطح بلوغ فناوري (چرخه عمر فناوري)  ،توانمندي ملی در حوزهي فناوري (پيشرو و پيرو بودن در
فناوري) ،و درنهايت گستردگی حوزهي فناورانه (انحصاري يا عمومی بودن فناوري) در خصوص توسعه رباتهاي مورد نياز در
حوزه صنعت برق ،تعيينكنندهي رويکرد مناسب براي توسعه فناوري هستند .با تلفيق اين محورها در مورد تجهيزات اولويت دار
كه پيش از اين مشخص شده اند می توان رويکرد توسعه مناسب را در خصوص ساخت رباتهاي مورد نياز در حوزه صنعت برق
شناسايی نمود.

-1-2-3چرخه عمر فناوري
همانگونه كه در گزارش مرحله يك پروژه نيز اشاره شد ،فناوريها يکی پس از ديگري متولد و وارد بازار میشوند و در
نهايت برخی از آنها با ورود فناوريهاي جايگزين از رده خارج میگردند كه اين مراحل را چرخه عمر فناوري مینامند .از چرخه
عمر فناوري میتوان براي برنامهريزي استراتژيك توسعه آن فناوري نيز بهره گرفت .جدول  1-3نشان دهنده چرخه عمر
رباتهاي گزينش شده براي صنعت برق می باشد.
جدول  -1-3چرخه عمر فناوري رباتهاي گزینش شده صنعت برق
ردیف

نام تجهيز

چرخه عمر

1

ربات بازرس خط فشار قوي

معرفی

2

ربات شستشوي چراغهاي روشنايی معابر

معرفی

3

ربات بازرس پرنده

رشد

4

ربات شستشوي مقره

پروردگی

5

ربات بازرس لولههاي ديواره بويلر

معرفی

6

ربات دستی تست جوش لولههاي بويلر

معرفی

7

ربات بازرس ژنراتور

معرفی
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 -2-2-3توانمندي فناورانه
منظور از ارزيابی توانمندي فناورانه ،ارزيابی پيشرو يا پيرو بودن يك كشور در آن فناوري است .پيشگامی و يا پيروي
فناوري با استفاده از معيار زمان توسعه فناوري و يا سهم فروش فناوري تعيين میگردد .به عبارت ديگر ،زمان شروع توسعه يك
فناوري میتواند معيار مناسبی براي تشخيص كشوري كه هنوز پا در مسير توسعه فناوري نگذاشته و يا در اوايل آن است ،باشد.
اما براي مقايسه بين دو كشور كه هر دو داراي فناوري مورد نظر هستند الزم است تا براي ارزيابی فناورانه ،معيار ديگري نيز در
نظر گرفته شود .در صورتی كه دو كشور كه از نظر زمان شروع توسعه فناوري همسان باشند ،با توجه به اينکه پيشرفتهتر بودن
در حوزه فناوري موجب فروش بيشتر محصول آن فناوري میشود ،می توان ميزان فروش را به عنوان شاخصی براي پيشرو يا
پيرو بودن آن دو كشور در نظر گرفت.
با توجه به توضيحات باال و توليد ناچيز رباتهاي صنعتی در كشور و فروش و صادرات آن ،میتوان نتيجه گرفت از بعد
توانمندي كشور در وضعيت پيروي قرار دارد .لذا میتوان جدول  2-3را براي نمايش توانمندي كشور در فناوري رباتهاي
صنعت برق معرفی نمود.
جدول  -2-3توانمندي كشور در فناوري رباتهاي صنعت برق
نام تجهيز

توانمندي (پيشرو  /پيرو)

ردیف

1

ربات بازرس خط فشار قوي

پيرو

2

ربات شستشوي چراغهاي روشنايی معابر

پيرو

3

ربات بازرس پرنده

پيرو

4

ربات شستشوي مقره

پيرو

5

ربات بازرس لولههاي ديواره بويلر

پيرو

6

ربات دستی تست جوش لولههاي بويلر

پيرو

7

ربات بازرس ژنراتور

پيرو
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 -3-2-3گستردگی حوزهي فناورانه
حوزه هاي فناورانه در برگيرنده ي دو مفهوم اصلی است:
زيرفناوريها ،كاربردها ،و يا هر دو .در بعضی فناوري هاي راهبردي مانند توربين بادي ،منظور از حوزه ي فناورانه ،قطعات و
زيرفناوري هاي تشکيل دهنده آن است .در گونه اي ديگر از فناوري هاي راهبردي مانند نانو فناوري ها ،حوزه هاي فناورانه
مشتمل بر استفاده از آن ها در صنايع الکترونيك ،نساجی ،پزشکی بوده و معنی كاربرد را به خود می گيرد .در نهايت ،در فناوري
هاي راهبردي مانند پيل سوختی ،حوزه ي فناورانه را بايد متشکل از كاربرد و زيرفناوري (به صورت توامان) دانست.
عليرغم اينکه تجهيزات فناوريهاي گزينش شده در حوزه صنعت برق در حوزهها و صنايع ديگري نيز میتوانند كاربرد داشته
باشند ،ولی در گزارش حاضر با توجه به اينکه فناوري منجر به ساخت يك تجهيز خاص می شود لذا می توان گفت گستردگی
حوزه فناورانه مشخص می باشد.
جدول  -3-3گستردگی رباتهاي صنعت برق
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

نام تجهيز

ربات بازرس خط فشار قوي
ربات شستشوي چراغهاي روشنايی معابر
ربات بازرس پرنده
ربات شستشوي مقره
ربات بازرس لولههاي ديواره بويلر
ربات دستی تست جوش لولههاي بويلر
ربات بازرس ژنراتور

گستردگی حوزه فناورانه
(مشخص/عمومی)

مشخص
مشخص
مشخص
مشخص
مشخص
مشخص
مشخص

 -4-2-3ماتریس تصميمگيري
بر مبناي سه محور بيان شده ،میتوان يك ماتريس سه بعدي ترسيم نمود كه به تصميمگيري رويکرد توسعه بپردازد .در اين
ماتريس ،شش حالت امکان پذير است ،كه هر يك بيانگر يك نوع رويکرد در توسعه فناوري است .شکل ( )2-3اين ماتريس و
شش رويکرد ممکن براي توسعه فناوري را نشان میدهد كه از برخورد محورهاي سه گانه تشريح شده ،پديدار شدهاند.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعهی رباتهای صنعت برق
43
ویرایش اول ،دی 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهتساز

شکل  -2-3ماتریس تصميمگيري رویکرد توسعه

جدول  4-3بر پايه ويژگیهاي فناوريهاي گزينش شده ،رويکرد توسعه مناسب براي رباتهاي صنعت برق را نشان میدهد.
همانطور كه از اطالعات بدست آمده از ماتريس تصميم گيري مشخص است فناوري تجهيزات مورد مطالعه داراي حوزه
فناورانه مشخص بوده و تمامی تجهيزات در دوره رشد قرار گرفتهاند .از طرفی كشور ما در توليد تجهيزات ياد شده در وضعيت
پيروي قرار داشته و در حال حاضر اكثر تجهيزات وارد كشور میشود و به عبارتی كشور مصرف كننده آنها میباشد  .لذا میتوان
نتيجه گيري كرد راهبردي كه براي توسعه فناوري تجهيزات اولويتدار در نظر میشود ماموريتگرا باشد.
جدول  -4-3تصميمگيري رویکرد توسعه رباتهاي صنعت برق

ردیف
1
2
3
4
5
6
7

نام تجهيز
ربات بازرس خط فشار قوي
ربات شستشوي چراغهاي روشنايی معابر
ربات بازرس پرنده
ربات شستشوي مقره
ربات بازرس لولههاي ديواره بويلر
ربات دستی تست جوش لولههاي بويلر
ربات بازرس ژنراتور

چرخه عمر

معرفی
معرفی
رشد
پروردگی
معرفی
معرفی
معرفی

گستردگی
مشخص
مشخص
مشخص
مشخص
مشخص
مشخص
مشخص

توانمندي
پيرو
پيرو
پيرو
پيرو
پيرو
پيرو
پيرو

رویکرد
ماموريتگرا
ماموريتگرا
ماموريتگرا
ماموريتگرا
ماموريتگرا
ماموريتگرا
ماموريتگرا
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 -5-2-3راهبرد توسعه رباتهاي صنعت برق
همانطور كه از اطالعات بدست آمده از ماتريس تصميمگيري مشخص است ،رباتهاي كاربردي حوزه صنعت برق داراي حوزه
فناورانه مشخص بوده و عمدتا در دوره معرفی قرار گرفتهاند .از طرفی كشور ما در زمينه رباتيك در وضعيت پيرو قرار دارد .لذا
میتوان راهبرد مناسب براي توسعه فناوري رباتهاي اولويتدار در صنعت برق را يك راهبرد ماموريتگرا دانست .جدول ()3-5
ويژگیهاي هريك از رويکردهاي شش گانه را تشريح میكند.
لذا با توجه به اينکه رباتهاي صنعت برق كاربرد خاص منظوره داشته و با در نظر گرفتن پتانسيل باالي داخل كشور و طبق
نظر اعضاي محترم كميته راهبري و همچنين بر پايه بيانيه چشم انداز ،راهبرد توسعه درون زا براي كسب دانش فنی ساخت
رباتهاي اولويتدار برگزيده شد.
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جدول  -5-3مقایسه ویژگیهاي رویکردهاي گوناگون به توسعه فناوري
تعميقبخشی
اقداممحور
اشاعهگرا
ماموريتگرا
تحقيقمحور
قابليتها

پيشروي هوشمندانه

توسعه زيرساختهاي
دانشی و كسب
قابليتهاي علمی در
نظام نوآوري

ايجاد يك صنعت بر
پايهي فناوريهاي
كليدي نوظهور و
اميد به زايشهاي
فناورانه در حوزههاي
ديگر

اكتساب ،انتشار ،و
پراكندن قابليت
فناورانه در محيط
صنعت و كم كردن
شکاف
توانمنديهاي موجود
و مرزهاي فناورانه

دستيابی به فناوري
در كوتاهترين زمان
ممکن و با بهره-
گيري از تجارب
كشورهاي پيرو

پايدارسازي و عمق-
بخشی به قابليت-
هاي علمی-صنعتی
موجود در ساختار
نظام نوآوري

حفظ پيشروي در
توليد و توسعه
فناوري كنونی با
داشتن نگاهی آينده
و گزينههاي
جايگزين فناوري

پيشگامی

پيشگامی

پيروي هوشمندانه

پيروي هوشمندانه -
پيروي منفعالنه

پيشگامی

پيشگامی

عدم ضرورت

اهميت باال

عدم ضرورت

اهميت باال

عدم ضرورت

اهميت باال

نقش دولت

حمايت باال و
مستقيم از فعاليت-
هاي تحقيقاتی

حمايت باال و
مستقيم از فناوري-
هاي منتخب

حمايت غيرمستقيم
از اشاعه فناوري

حمايت غيرمستقيم
از اكتساب فناوري

يکپارچهسازي و
جهتدهی به
فعاليتها

يکپارچهسازي و
جهتدهی به
فعاليتها

ساختار نهادي
محوري

دانشگاهها و
نهادهاي تحقيقات
ملی

نهادهاي تحقيقاتی
ملی

هابهاي انتشار
فناوري دولتی و
شركتهاي بزرگ

شركتهاي بزرگ

شركتهاي بزرگ،
شركتهاي كوچك
و متوسط

شركتهاي بزرگ،
شركتهاي كوچك
و متوسط

نوع و الگوي
نوآوري

-

نوآوري محصول-
بنيادين

نوآوري فرايند-
تدريجی

نوآوري فرايند-
تدريجی

نوآوري فرايند-
تدريجی

نوآوري فرايند-
تدريجی

همکاري ميان
اجزاي صنعت باهم،
همکاري ميان
نهادهاي تحقيقاتی با
صنعت

همکاري ميان
نهادهاي تحقيقاتی با
صنعت

كشش بازار

كشش بازار

تحقيق و توسعه
داخلی/همکاري
فناورانه

تحقيق و توسعه
داخلی/همکاري
فناورانه

هدف

زمانبندي
ورود
ضرورت
اولويتبندي

سطح شبکه-
سازي

نيروهاي
پيشران

سبك اكتساب

همکاري فناورانه با همکاري فناورانه با
متحدان خارجی،
متحدان خارجی و
همکاري ميان
تعامالت ميان
همکاري ميان
تعامالت ميان
نهادهاي تحقيقاتی
نهادهاي تحقيقاتی
كنشگران داخلی نهادهاي تحقيقاتی
داخلی
داخلی
با صنعت
صنعت
كشش بازار،
تسهيلسازي
كشش بازار و
حمايت مالی دولتی و حمايت مالی دولتی،
دولتی ،اميد به
تسهيلسازي
فشار فناوري ،و اميد
اميد به استفاده از
پيشرو شدن در
دولتی
به زايشهاي فناوري
فناوري در آينده
فناوريهاي
پيشرفته آينده
همکاري
همکاري
تحقيق و توسعه
تحقيق و توسعه
فناورانه/خريد
فناورانه/خريد
داخلی/همکاري
داخلی/همکاري
فناوري
فناوري
فناورانه
فناورانه
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نتيجهگيري
در اين گزارش بخشهاي گوناگون اركان جهتساز كه نخستين گام در تصميمگيريهاي راهبردي براي دستيابی به اهداف
فناورانه است ،معرفی گرديد.
در همين راستا به بررسی چشمانداز ،تعيين اهداف كالن و تدوين راهبرد به عنوان خطوط هدايتكننده پرداخته شد .در مرحلهي
تدوين چشمانداز ،اسناد باالدستی ،امکانات داخلی و الگوبرداري از ساير كشورها بررسی ،و در نهايت چشمانداز اوليه تدوين شد.
اين چشم انداز میتواند با بررسی بيشتر در گامهاي بعدي پروژه ،ويرايش شود.
در بخش تعيين اهداف كالن نياز است تا چشمانداز تدوين شده ،به صورت كمی نيز تشريح شود كه صورت پذيرفت .در پايان
نيز ،با توجه به اطالعات به دست آمده از انجام گامهاي يکم و دوم پروژه و همچنين نتايجی كه در اين گزارش به دست آمد،
رويکرد مناسب جهت رسيدن به اهداف كالن ،رويکرد درونزا تشخيص داده شد.
در گزارش گام چهارم پروژه ،بر پايه دستاوردهاي گزارش كنونی ،اقدامات و سياستهاي مورد نياز براي دستيابی به اهداف
كالن و چشم انداز مورد نظر ،شناسايی خواهند شد.
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 -1مقدمه
پس از بحث و بررسی در خصوص چرایی لزوم تهیه سند راهبردی رباتهای با کاربرد در صنعت برق ،با پرداختن به منظرهای
اقتصادی و اجتماعی موضوع و همچنین مشخص نمودن چهارچوب سند در گزارش مرحله یکم پروژه ] ،[1شناسایی و ردهبندی
رباتهای با کاربرد در صنعت برق بر پایه سنجههای جذابیت و امکانسنجی در گزارش مرحله دوم صورت گرفت ] .[2در
گزارش مرحله سوم پروژه نیز چشمانداز و اهداف کالن سند تعیین شد .راهبرد اصلی توسعه رباتها نیز راهبرد توسعه درونزا
برگزیده شد ].[3
در این مرحله از پروژه به سیاستها و اقداماتی پرداخته خواهد شد که بستر مناسب برای دستیابی به اهداف سند را هموار
میکند .چگونگی دستیابی به فناوریهای مورد نظر و نشر دانش مربوطه ،بازارسازی ،مشروعیت بخشی و جهتدهی بازار برای
به کارگیری محصوالت بومیسازی شده ،کارآفرینی و تامین منابع برای انجام پروژههای سند راهبردی از موضوعات اصلی این
مرحله از پروژه میباشند .همچنین نقش و وظایف بازیگران موضوع با جزئیات بیشتر بررسی و برای همسوسازی عملکرد آنها
برنامهریزی خواهد شد .حرکت همسوی بازیگران میتواند شبکهای یکپارچه و کارآمد را برای دستیابی به اهداف سند ایجاد
نماید.
در ادامه و بر پایه متدلوژی به کار گرفته شده برای انجام پروژه ،در این گزارش کارکردهایی مطرح و به آنها پرداخته خواهد
شد .هر یک از این کارکردها موفقیت آمیز بودن برنامههای سند را از منظری ویژه مورد بررسی قرار میدهد و نقش و اقدامات
بازیگران گوناگون سند را مشخص میکند .در واقع این کارکردها به چگونگی برپایی یک نظام نوآوری فناورانه
( )Technological Innovation Systemبا بیان سیاست ها و اقدامات مورد نیاز میپردازد ].[4
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 -2نظام نوآوری فناورانه
هدف نظام نوآوری فناورانه ،تحقق اهداف فرآیند نوآوری است .این اهداف شامل دستیابی ،انتشار و بهرهبرداری از دانش فناوری
است که در قالب توسعهی فناورانه ،به ظهور میرسد.
دستههای مختلف فعّالیتهایی که بر توسعهی فناوری اثر میگذارند ،کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نام میگیرد .کارکردها،
فرایندهایی هستند که وجود آنها در شکلگیری یک نظام نوآوری فناورانه ضروری است .هر یک از این کارکردها ،میتواند از
طریق فعّالیتهای گوناگون برآورده شوند .در راستای شکلگیری نظام نوآوری فناورانه برای یک فناوری 7 ،کارکرد گوناگون
باید برآورده گردد .از طرفی ،این کارکردها بر یکدیگر اثرگذار هستند و میتوانند منجر به تقویت و یا تضعیف یکدیگر شوند.
همچنین میتوانند دارای هم پوشانی و فعالیتهای یکسان در برخی موارد باشند.
در ادامه به معرفی این کارکردها برای سند راهبردی رباتها با کاربرد در صنعت برق پرداخته خواهد شد.

 -2-1تعریف نظام نوآوری
طبق تعریف برخی از محققان که بر نظامهای فنّاورانه نوآوری تمرکز کرده اند ،نظیر  Carlssonو )1991( Stankiewicz
نظام نوآورانه عبارت است از:
«شبکه ای پویا از عامالن که در یک ناحیهی اقتصادی/صنعتی تحت زیر ساختهای نهادی خاص با یکدیگر در تعامل بوده و
در تولید ،انتشار و بهره برداری از فناوری سهیم هستند»

شكل  -1مدل مفهومی نظام نوآوری فناورانه

مدل مفهومی نظام نوآوری فناورانه در شکل  1نشان داده شده است.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعهی رباتهای صنعت برق
3
فاز  :4تدوین برنامه اقدامات و سیاستها

ویرایش اول ،بهمن 1394

نقطهی آغاز تحلیل یک نظام فناورانه نوآوری بر یک منطقه جغرافیایی یا بخش صنعتی متمرکز نیست ،بلکه بر یک فنّاوری یا
یک زمینه فناورانه متمرکز است .رویکرد نظام نوآوری فنّاورانه دارای مشخصههای عمومی رویکردهای نظام نوآوری است .با
این وجود ،دو مشخصه ،این رویکرد را از رویکردهای دیگر متمایز می سازد .اولین مشخصه ،تأکید رویکرد نظام نوآوری فنّاورانه
بر نقش شایستگی اقتصادی ،توانایی توسعه و استفاده از فرصتهای جدید کسب و کار بهعنوان جنبهای مهم از نوآوری فنّاورانه
میباشد .این رویکرد بر کافی نبودن تحریک جریانهای دانش برای رخداد تغییرات فناورانه و عملکرد اقتصادی تأکید میکند.
تحریک جریانهای دانش برای تحریک فعاالنهی دانشهای موجود به منظور ایجاد فرصتهای جدید کسب و کار ،الزم است.
این جنبهی رویکرد نظام نوآوری فنّاورانه بر اهمیت اشخاص بهعنوان منابع نوآوری تأکید میکند.)1934 ،Schumpeter( .
مشخصهی دوّم متمایزکنندهی مطالعات مربوط به نظام نوآوری فناورانه از رویکردهای دیگر ،تمرکز زیاد آن بر پویایی سیستم
است .تمرکز بر اقدام کارآفرینانه ،پژوهشگران حوزه نظام فنّاورانه نوآوری را تشویق به نگریستن به آن بهعنوان چیزی کرده
است که در طول زمان ایجاد می گردد .بنابراین تعداد فزاینده ای از پژوهشگران ،آغاز به تمرکز بر پویایی نظام فنّاورانه نوآوری
کرده اند2002 ،Bergek( .؛  Carlssonو 1997 ،Jacobsson؛  Hekkertو همکاران2007 ،؛  Jacobssonو ،Bergek
2004؛  Jacobssonو 2000 ،Johnsson؛  Negroو همکاران2007 ،؛  Negroو همکاران2008 ،؛ .)2000 ،Rickne
در نهایت همانطور که در شکل  1نشان داده شده است ،میتوان اینطور استنتاج کرد که هدف هر نظام نوآوری از جمله نظام
نوآوری فناورانه ،تحقق اهداف فرایند نوآوری است .این اهداف شامل خلق ،انتشار و بهره برداری از فناوری است که در قالب
توسعهی فناورانه ،به ظهور میرسد.

 -2-2نگاه ساختاری به نظامهای فنّاورانه نوآوری
در این بخش به چهار دسته از عوامل ساختاری موجود در نظام های فناورانه نوآوری پرداخته خواهد شد .این چهار دسته عبارتند
از بازیگران ،نهادها ،فناوریها و روابط و شبکهها.

 -2-2-1بازیگران
دستهی بازیگران شامل هر سازمانی است که در ظهور فناوری بهطور مستقیم به عنوان توسعه دهنده و یادگیرندهی فناوری یا
به طور غیرمستقیم بهعنوان تنظیم کننده ،تأمین کنندهی مالی و دیگر نقشها مهم هستند .در حقیقت ،این بازیگران ،یک نظام
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نوآوری فنّاورانه هستند که با انتخابها و تصمیمات خود ،فناوریهایی را ایجاد ،منتشر و بهره برداری میکنند .ایجاد یک نظام
فناورانه نوآوری وابسته به حضور مهارتها و اشتیاق بازیگران آن برای انجام اقدامات مختلف است.
برخی از بازیگران در توسعه یک فناوری نقش پیشرو را دارند و سایر بازیگران ،پیرو هستند .بازیگران پیشرو آنهایی هستند که
کامالً در توسعهی یک فناوری خاص وارد شدهاند و به موفقیت آن فناوری وابسته میباشند .در طرف مقابل ،بازیگران پیرو
کامالً در توسعهی یک فناوری درگیر نشدهاند و میتوانند بین گزینههای مختلف ،دست به انتخاب بزنند .بهطور معمول،
پیشروان توسعهی یک فناوری ،متشکل از واحدهای صنعتی و توسعهدهندگان فناوری کوچک هستند که تنها در حوزهی یک
فناوری به ایفای نقش مشغولند .در طرف مقابل ،پیروان را میتوان متشکل از تنظیمگران ،تأمین کنندگان مالی ،کاربران و
بنگاههای بزرگ با قابلیت حمایت از انواع مختلفی از گزینههای فنّاورانه دانست.
 -2-2-2نهادها
نگاه به نهادها بهعنوان قواعد بازی در یک جامعه یا بهطور رسمیتر «تنگناهای تدبیر شدهی انسانی که شکل دهندهی تعامالت
انسانها میباشد» ( )1990 ،Northرایج است .میتوان بین نهادهای رسمی و غیررسمی تمایز قائل شد ( .)1990 ،Northدر
رابطه با نهادهای رسمی میتوان گفت که آنها قواعدی مدون شده هستند و توسط واجدین شرایط وادار به اجرا شدن
میگردند .از طرفی ،نهادهای غیررسمی ضمنی تر هستند و در نتیجه ی فرایند تعامل بازیگران شکل میگیرند .نهادهای
غیررسمی میتوانند هنجاری یا شناختی باشند .قواعد هنجاری همان ارزشها و هنجارهای اجتماعی با جنبههای اخالقی
هستند ،درحالی که قواعد شناختی را میتوان چارچوبهای ذهنی و پارادایمهای اجتماعی دانست (.)2001 ،Scott
مثالهایی از نهادهای رسمی عبارتند از قوانین دولتی و تصمیمات سیاستی و یا بخش نامه ها یا قراردادهای بنگاهها .مثالی در
رابطه با قواعد هنجاری ،مسئولیت احساس شده توسط یک شرکت در رابطه با عدم تولید ضایعات و یا پاکیزه سازی آنها است.
مثالهایی در رابطه با قواعد شناختی نیز جستجوی ذهنی (ابتکاری) یا رویههای حل مسئله هستند ( 1982 ،Dosiو .)1984
همچنین میتوان نگاهها و انتظارات بازیگران درون نظام را نیز در این دسته جای داد.
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 -2-2-3فناوریها
عوامل فناورانه متشکل از مصنوعات و زیرساختهای فناورانه (که خود آنها نیز مصنوع به شمار میروند) به صورتی یکپارچه
هستند .عملکرد فنی اقتصادی این مصنوعات که شامل ساختارهای هزینه ،ایمنی ،قابلیت اطمینان ،اثرات افزایش مقیاس و
موارد دیگر هستند از اهمیت حیاتی برای فهم فرایند تغییر فناورانه برخوردارند.
درصورت عدم در نظر گرفتن وجوه فناورانه بهعنوان بخشی از نظام نوآوری فناورانه ،یک سازوکار بازخوردی مهم (بین تغییر
فناورانه و تغییر نهادی) مغفول واقع میشود .برای مثال ،در صورت ایجاد بهبود در ایمنی و قابلیت اطمینان در نتیجه ایجاد یک
طرح ،ارائه ی یارانه برای تحقیق و توسعه در حمایت از یک فناوری نوظهور ،راه را برای اجرای طرحهای حمایتی با جزئیات
بیشتر (شامل نمایشهای علمی) هموار خواهد کرد .این اقدام نیز میتواند منجر به بهبودهای فناورانه بیشتر گردد.
 -2-2-4روابط و شبكهها
مؤلفههای موجود در نظام نوآوری فناورانه ،صرفاً سنگ بنای آن محسوب میشوند .این بخش فراهم آورنده یک نگاه مفهومی
به تمامی روابط ممکن است.
روابط ممکن بین مؤلفههای ساختاری دارای انواع گوناگونی میباشند .میتوان این روابط را به روابط بین بازیگران ،بین نهادها،
بین فناوریها و همچنین بین بازیگران و نهادها ،بین بازیگران و فناوریها و بین فناوریها و نهادها تقسیم کرد.
رابطهی بین بازیگران شامل روابطی از فعالیتها همچون مبادالت مالی ،همکاریها ،طرح ریزیها و ساختوسازها هستند،
درحالی که روابط بین فناوریها و روابط بین نهادها شامل روابطی از جنس طراحی است ( Murmannو ،Frenken
.)2006
در برخی موارد خاص ،روابط موجود در یک گروه از بازیگران ،نهادها و فناوریها از روابط موجود در خارج از گروه ،قویتر است.
در صورتی که این مؤلفههای ساختاری باعث ایجاد یک پیکربندی متراکم گردند ،میتوان آن را یک ساختار شبکهای یا یک
شبکه نامید .مثالی در این رابطه میتواند ائتالف بنگاههایی برای کاربرد یک فناوری نوظهور باشد (قواعد فناورانه) که به
وسیلهی مجموعهای از روشهای حل مسئله هدایت میشود و توسط برنامههای یارانه ای حمایت میشود (قواعد نهادی).
همچنین ،انجمنهای صنعتی ،جوامع تحقیقاتی ،شبکههای سیاستی ،روابط عرضه کننده و کاربر نیز مثالهایی از این شبکهها به
شمار میروند.
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 -2-3نگاه فرایندی به نظامهای نوآوری فناورانه
هدف نظام نوآوری فناورانه ،تحقق اهداف فرایند نوآوری است .این اهداف شامل خلق ،انتشار و بهره برداری از فناوری است که
در قالب توسعهی فناورانه ،به ظهور میرسد .حال دستههای مختلف فعالیتهایی که بر توسعهی فناوری اثر میگذارند،
کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نام میگیرد ،این کارکردها در شکل ( )2قابل مالحظه است.

شكل  -2کارکردهای نظام نوآوری فناورانه

کارکردها ،فرایندهایی هستند که وجود آنها در شکلگیری یک نظام نوآوری فناورانه ضروری است .هریک از این کارکردها،
میتواند از طریق فعالیتهای گوناگون برآورده شوند .در راستای شکلگیری نظام نوآوری فناورانه برای یک فناوری 7 ،کارکرد
گوناگون باید برآورده گردد که در شکل ( )3نشان داده شده است .از طرفی ،این کارکردها بر یکدیگر اثرگذار هستند و میتوانند
منجر به تقویت و یا تضعیف یکدیگر شوند .در نتیجهی چنین تعامالتی میان کارکردها ،حلقههای علّی و معلولی متفاوتی قابل
شناسایی هستند.
با توجه به این که هریک از این کارکردها ،اجزای اصلی سیاستگذاری توسعه فناوری را شکل میدهند ،در این مرحله از ابعاد
مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که در ادامه به اساسیترین موضوعات مورد بررسی در قالب پاسخ به هفت
پرسش محوری نمایش داده شده در شکل ( )3پرداخته شده است .اگرچه برای توسعه رباتهای صنعت برق تمام محورهای
هفتگانه ممکن است کاربرد نداشته باشد که در جای خود به آن پرداخته میشود.
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شكل  -3محورهای اصلی مورد بررسی اجزای سیاستگذاری توسعه فناوری
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 -2-4بازیگران ،سیاستها ،اقدامات
 -2-4-1بازیگران
بازیگران مرتبط با توسعه رباتهای صنعت برق به طور کلی به پنج دسته اصلی تقسیم میشوند که عبارتند از:
 سیاستگذار و حاکمیتی
 مجریان
 همکاران
 تأمین کنندگان مالی
 کاربران و مشتریان
طی بررسیهای انجام شده و با توجه به مباحثی که در جلسات کمیته راهبری صورت گرفت ،میتوان بازیگران اصلی را در
قالب این دستهبندی جای داد که در نقشهای تعریف شده با یکدیگر در تعامل بوده و وظایف عنوان شده را به عهده میگیرند.
بازیگران مرتبط با توسعه رباتهای صنعت برق در جدول  1آورده شدهاند.
جدول  -1بازیگران مرتبط با توسعه رباتهای صنعت برق

سیاستگذار و حاکمیتی

-

شرکت مادر تخصصی توانیر

مجریان

-

شرکتهای زیر مجموعه توانیر

همكاران

-

دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای خصوصی دارای صالحیت

تأمین کنندگان مالی

-

اعتبارات صنعت برق و بخش خصوصی و صندوقهای حمایت از تجاریسازی

کاربران و مشتریان

-

بهرهبرداران بخش بهرهبرداری ،نصب و تعمیرات و مجموعه صنعت برق
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 -2-4-2شیوه تدوین سیاستها و اقدامات
به منظور تبیین سیاستهای (راهکارهای کالن) مناسب برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در سند ،در جلسات کمیته
راهبری سیاستهای اجرایی مناسب اتخاذ گردیده است که در ادامه با توجه به هفت کارکرد نظام نوآوری مطابق شکل 3
توضیح داده شده است.
 -2-4-3چالشها و سیاستهای توسعه رباتهای صنعت برق
چالشهای توسعه رباتهای کاربردی صنعت برق در جلسات کمیته راهبری مورد شناسایی قرار گرفت .فهرست این چالشها
به همراه سیاستهای آن در قالب هفت کارکرد نظام نوآوری در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  -2چالشها و سیاستهای توسعه رباتهای صنعت برق

چالشها و سياستهاي توسعه رباتهاي صنعت برق بر اساس کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه

کارآفرینی

چالشها
نبود محصوالت رباتیک با کاربرد صنعتی در داخل به
سبب عدم پذیرفته شدن از سوی مشتریان
بهای باالی تولید محصوالت داخلی به سبب
هزینههای پژوهشی ابتدایی باال
نبود حمایت کافی برای شرکتهای نوپا و در حال نمو
عدم مقبولیت در محیطهای صنعتی و نیروگاهی

خلق دانش

جهت دهی

تعریف پروژههای مناسب از منظر فنی و صنعتی
کمک به تامین اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژهها
کمک به تامین اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژهها
تشویق بهرهبرداران نیروگاهی به استفاده از رباتهای
تولیدی در صنعت

نبود یک مرکز هدایت کننده و هماهنگ کننده
تشکیل کمیتههای مناسب راهبری و نظارتی برای
فعالیتهای پژوهشی در راستای ایجاد دانش طراحی و
اجرای نقشه راه
ساخت رباتهای صنعت برق
نبود بانک اطالعاتی از شرکتهای رباتیک داخلی

انتشار دانش

سياستها

نبود یک سامانه فراگیر کارآمد مدیریت دانش در حوزه
پژوهش کشور
ناکارا بودن ساز و کار مالکیت مادی و معنوی به
نحوی که منتشرکننده دانش اطمینان داشته باشد که
از اندوختهی دانشی آنها حمایت میشود
نبود ساز و کار فراگیر آگاهسازی شرکتها ذیصالح
برای حضور در حوزههای پژوهشی
نبود هماهنگیهای الزم برای همسو سازی بازیگران
حوزه رباتیک صنعت برق کشور
همسو نبودن مشتریان با سیاست های افزایش توان
ساخت داخل

انجام پروژهها با ساز و کار فراخوان
تشکیل کمیتههای مناسب جهت مدیریت دانش
تدوین آیین نامه و دستورالعملهای ثبت پتنتهای
حاصل از پروژههای انجام شده
انجام پروژهها با ساز و کار فراخوان
تشکیل کمیتههای راهبری ونظارتی مناسب برای
همسو سازی بازیگران کلیدی
کمک به تولید محصوالت با کیفیت و فرهنگ سازی
مناسب
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چالشها و سياستهاي توسعه رباتهاي صنعت برق بر اساس کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه

بازارسازی

مشروعیت
بخشی

بسیج منابع

چالشها
نبود محصوالت رباتیک با کاربرد صنعتی در داخل به
سبب عدم پذیرفته شدن از سوی مشتریان
بهای باالی تولید محصوالت داخلی به سبب
هزینههای پژوهشی ابتدایی باال
نبود اعتماد به محصوالت رباتیک تولید داخل در حوزه
صنعت برق
نبود سیاستهای فرهنگی مناسب برای افزایش باور
به کیفیت محصوالت داخلی
عدم اطمینان سرمایهگذاران از بازگشت سرمایه
عدم اطمینان از حمایت تولید داخل توسط مسئوالن
مربوطه با وجود کیفیت مناسب
نبود یک برنامه و طرح فراگیر برای بکارگیری رباتها
در صنعت برق

سياستها
تعریف پروژههای مناسب از منظر فنی و صنعتی
کمک به تامین اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژهها
تعریف پروژههای مناسب از منظر فنی و صنعتی
تامین اعتبار ساز و کار برگزیده جهت انجام تبلیغات
فرهنگی
به کارگیری بودجه های پژوهشی وزارت نیرو و دفتر
علمی و فناوری ریاست جمهوری برای کمک به
شرکت های واجد شرایط داخلی ،برای بومی سازی
رباتهای منتخب

جدول  -3سیاستها و اقدامات توسعه رباتهای صنعت برق

سياستها و اقدامات توسعه رباتهاي صنعت برق بر اساس کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه
سياستها
تعریف پروژههای مناسب از منظر فنی و صنعتی

کارآفرینی

خلق دانش

کمک به تامین اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژهها
تشویق بهرهبرداران نیروگاهی به استفاده از رباتهای
تولیدی در صنعت
تشکیل کمیتههای مناسب راهبری و نظارتی برای
اجرای نقشه راه
انجام پروژهها با ساز و کار فراخوان
تشکیل کمیتههای مناسب جهت مدیریت دانش

انتشار دانش

تدوین آیین نامه و دستورالعملهای ثبت پتنتهای
حاصل از پروژههای انجام شده
انجام پروژهها با ساز و کار فراخوان

اقدامات
 نیاز سنجی جهت تعیین حوزههای نیازمند پژوهش معرفی اساتید برگزیده برای شرکت در کمیتههایتخصصی
ایجاد یک کمیته برای کمک به اختصاص بودجههای
پژوهشی وزارت نیرو و دفتر علمی و فناوری ریاست
جمهوری برای کمک به شرکت های واجد شرایط
داخلی ،برای بومیسازی رباتهای منتخب
تدوین آیین نامههای تشویقی برای بکارگیری رباتها
در صنعت برق برای بهرهبرداران
 معرفی اساتید برگزیده و خبرگان صنعت برای شرکتدر کمیتههای تخصصی
تهیه بانک اطالعاتی مراکز و شرکتهای رباتیک
تشکیل کمیتههای مناسب جهت مدیریت دانش با
استفاده از اساتید برگزیده دانشگاه و خبرگان صنعت
تدوین آیین نامه و دستورالعملهای ثبت پتنتهای
حاصل از پروژههای انجام شده
تهیه بانک اطالعاتی مراکز و شرکتهای رباتیک

سند راهبردی و نقشهی راه توسعهی رباتهای صنعت برق
11
فاز  :4تدوین برنامه اقدامات و سیاستها

ویرایش اول ،بهمن 1394

سياستها و اقدامات توسعه رباتهاي صنعت برق بر اساس کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه
سياستها
تشکیل کمیتههای راهبری ونظارتی مناسب برای
همسو سازی بازیگران کلیدی
جهت دهی

کمک به تولید محصوالت با کیفیت و فرهنگ سازی
مناسب
تعریف پروژههای مناسب از منظر فنی و صنعتی

کمک به تامین اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژهها

ایجاد یک کمیته برای کمک به اختصاص بودجههای
پژوهشی وزارت نیرو و دفتر علمی و فناوری ریاست
جمهوری برای کمک به شرکت های واجد شرایط
داخلی ،برای بومیسازی رباتهای منتخب

تعیین ساز و کار برگزیده جهت انجام تبلیغات فرهنگی

تدوین آیین نامههای تشویقی برای بکارگیری رباتها
در صنعت برق برای بهرهبرداران

بکارگیری بودجههای پژوهشی وزارت نیرو و دفتر
علمی و فناوری ریاست جمهوری برای کمک به
شرکتهای واجد شرایط داخلی برای بومیسازی
رباتهای منتخب

ایجاد یک کمیته برای کمک به اختصاص بودجههای
پژوهشی وزارت نیرو و دفتر علمی و فناوری ریاست
جمهوری برای کمک به شرکت های واجد شرایط
داخلی ،برای بومیسازی رباتهای منتخب

بازارسازی

مشروعیت
بخشی

بسیج منابع

اقدامات
معرفی اساتید برگزیده و خبرگان صنعت برای شرکت
در کمیتههای تخصصی
 نیاز سنجی جهت تعیین حوزههای نیازمند پژوهش معرفی اساتید برگزیده برای شرکت در کمیتههایتخصصی
 نیاز سنجی جهت تعیین حوزههای نیازمند پژوهش معرفی اساتید برگزیده برای شرکت در کمیتههایتخصصی

 -2-5کسب و توسعه دانش
کسب و توسعه دانش در برگیرنده فعالیتهایی است که به دستیابی فناوریها خواهد انجامید .شیوههای گوناگونی در این زمینه
وجود دارد که رایجترین آنها عبارتند از:
 کسب دانش فنی با خرید و انتقال فناوری
 کسب دانش فنی با کمک افراد متخصص خارجی
 کسب دانش فنی توسط سازمانهای پژوهشی دولتی
 کسب دانش فنی با استفاده از ظرفیت دانشگاهی کشور
 کسب دانش فنی توسط شرکتهای ذیصالح داخلی
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با توجه به گزینش راهبرد "توسعه درونزا" برای کسب دانش فنی در مرحله سوم پروژه ،گزینههای یکم و دوم کنار رفته و سه
گزینه دیگر بر جا میمانند .جدول  ،4وظایف بازیگران اصلی این کارکرد را معرفی میکند.

جدول  -4وظایف بازیگران برای کارکرد کسب و توسعه دانش

ردیف
1

بازیگران
شرکت مادر تخصصی توانیر و
شرکت های مجری زیر مجموعه

2

دانشگاهها و مراکز پژوهشی و
شرکتهای ذیصالح

وظیفه
 نیاز سنجی جهت تعیین حوزههای نیازمند کسب و توسعه دانش راهبری تهیه پیشنهاد پروژههای ) (RFPطراحی و ساخت رباتهای منتخب صنعتبرق
 امکان سنجی انجام پروژههای تحقیقاتی مشترك با خارج از کشور برگزاری فراخوان و ارائه ساز و کار شناسایی متقاضیان انجام پروژههای طراحی وساخت رباتها و انجام اقدامات واگذاری پروژهها
 شرکت در فراخوان انجام پروژههای رباتیک صنعت برق ارائه مستندات پیشینه کاری و اثبات توانایی انجام کار -انجام پروژههای طراحی و ساخت ربات در صورت برگزیده شدن

 -2-6انتشار دانش
کارکرد انتشار دانش دربرگیرندهی مجموعهای از فعّالیتها با هدف تسهیم و به اشتراكگذاری دانش و اطالعات در میان
بازیگران مختلف موجود در سیستم است .به منظور انتشار و به اشتراك گذاری اطالعات پروژهها (فنی و یا غیر فنی) ،ایجاد
کمیتههایی متشکل از بازیگران کلیدی ضروی میباشد .نشست این کمیتهها باید در دورههای زمانی مشخص ،برگزار شده و
اطالعات بین بازیگران کلیدی مبادله شود .در نتیجه تشکیل و برپایی کمیتهی ناظران تخصصی پروژهها برای دستیابی به
اهداف ضروی میباشد .اعضای این کمیته بایستی در بازههای زمانی مشخص از شرکت یا نهاد انجام دهنده پروژه بازید کرده و
همواره وضعیت پروژه را پایش میکنند .در نشست دورهای کمیته ناظران تخصصی ،میزان پیشرفت ،مشکالت و سایر
موضوعات مربوط به پروژهها گزارش شده و تصمیمات مناسب گرفته خواهد شد.
با برگزاری نشستهای منظم و دورهای ،اطالعات بخشهای گوناگون مرتبط با طرح بین بازیگران کلیدی مبادله شده و حرکت
بازیگران در راستای اهداف سند راهبردی همسو خواهد شد .جدول  ،3وظایف بازیگران اصلی این کارکرد را معرفی میکند.
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جدول  -5وظایف بازیگران برای کارکرد انتشار دانش

ردیف

بازیگران

1

وظیفه

شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت  -تدوین آییننامهها و دستورالعملهای تشکیل و برگزاری کمیتههای ناظرین تخصصی
های مجری زیر مجموعه

 شرکت نمایندگان کمیته و مجریان در کمیتههای ناظرین تخصصی چاپ نتایج پروژهها در نشریات تخصصی ایجاد وب سایت برای نمایش روند و نتایج پروژه برگزاری سمینار و همایش برای معرفی دستاوردهای پروژهها -برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با پروژهها

دانشگاهها و مراکز پژوهشی و

2

 -معرفی اساتید برگزیده برای شرکت در کمیتههای ناظرین تخصصی

شرکتهای ذیصالح
مجموعه بهرهبرداران صنعت برق

3

 -شرکت بهرهبرداران خبره در کمیتههای ناظرین تخصصی

 -2-7کارآفرینی
کارآفرینان از بازیگران کلیدی در نظامهای نوآوری به شمار میروند .فعّالیت کارآفرینی عبارتست از تبدیل دانش فنی موجود به
کسب و کارهای جدید .این کار از طریق انجام پروژههای اجرایی انجام میشود .بنابراین ،از الزمههای انجام فعّالیت کارآفرینی،
وجود دانش فنی است .نکتهی قابل بیان آن است که هر بازیگری (شامل هر بازیگری در بخش خصوصی یا عمومی و یا
بازیگران دولتی ،دانشگاهی و یا صنعتی) که به انجام فعّالیتهای کارآفرینی مبادرت ورزد ،در آن مقطع خاص به عنوان
کارآفرین شناخته میشود .بنابراین ،در برخی موارد ،حتی دولتها نیز میتوانند در نقش کارآفرین ظاهر شوند.
به طور کلی میتوان دو زیرکارکرد را برای فعّالیتهای کارآفرینی متصور شد:
 ایجاد فرصتهای کاری جدید


شناساندن فرصتهای کاری جدید

در ایجاد فرصتهای کاری جدید ،کسب سود به طور مستقیم مورد هدف قرار میگیرد؛ درحالیکه در شناساندن فرصتهای
کاری جدید ،ایجاد مشروعیت برای آن محصول یا خدمت (در سطحی باالتر برای تکنولوژی) هدف اصلی فعّالیت است .در این
حالت ،با ایجاد مشروعیت برای محصول یا خدمت ارائه شده ،زمینهای برای کسب سود فراهم میشود.
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میتوان گفت که فعّالیتهای کارآفرینی شامل تالشهایی است که بطور مستقیم به تجاریسازی محصوالت و خدمات ارائه
شده بر پایهی دانش فنی موجود میپردازند .درحقیقت ،این فعّالیت است که یک نظام نوآوری را از یک نظام تنها پژوهشی
متمایز میسازد .الزم به ذکر است که انجام فعّالیتهای کارآفرینی میتواند منجر به شکلگیری دانشهای جدید از فناوریهای
موجود گردد .بنابراین ،از یکسو توسعهی دانش الزمهی انجام فعّالیتهای کارآفرینانه است و از سوی دیگر ،فعّالیتهای
کارآفرینانه با افزایش دانش فنی در رابطه با فناوری همراه است.
از آنجا که رباتهای صنعت برق با هدف خاص منظوره طراحی میشوند و صنعت بسیار نوپایی در داخل کشور محسوب
میشوند ،میتوان گفت که منظور از کارکرد کارآفرینی در اینجا ،ایجاد فرهنگسازی و ترغیب برای استفاده از ربات در
حوزههای مختلف صنعت برق و شناساندن آن به عنوان ابزاری مطمئن و موثر در صنعت برق است.
فرهنگسازی استفاده از رباتیک در صنعت برق به صورت بکارگیری سیاستهای مناسب بازارسازی ،جهتدهی بازار و همچنین
مشروعیت بخشی محصوالت ،میتواند نقش مهمی در کار آفرینی ایجاد کرده و فرصتهای جدیدی را برای شرکتها و
متخصصین در سایر حوزهها نیز به وجود آورد .به دیگر روی ،سایر بخشهای صنعت با مشاهده اثرات مثبت بکارگیری رباتیک
در صنعت به این فناوری توجه نشان داده و زمینه برای ورود شرکتها و متخصصین مهیا میگردد .جدول  ،4وظایف بازیگران
اصلی این کارکرد را معرفی میکند.
جدول  -6وظایف بازیگران برای کارکرد کارآفرینی

ردیف
1

بازیگران
شرکت مادر تخصصی توانیر و
شرکت های مجری زیر مجموعه

وظیفه
 هدایت و راهبری پروژهها به نحوی که نیازهای بهرهبرداران را از نظر مشخصاتفنی و کاربردی و استانداردهای صنعتی به صورت کامل پوشش دهد.
 -برگزاری دورههای کارآموزی و کسب مهارت در زمینه رباتیک

 -2-8بازار سازی
مجموعهی فعّالیتهایی با هدف رقابتپذیر ساختن محصوالت پروژهها که عموما با فناوری نوین و آیندهدار همراه هستند،
نسبت به محصوالت مشابه خارجی که هم اکنون مورد استفاده قرار میگیرند ،با موضوع شکلگیری بازار در پیوند میباشند.
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از آنجا که موضوع رباتیک در صنعت برق بسیار جدید میباشد ،میبایست با روشهای سنتی قبل برای جایگزینی رقابت کند.
لذا نباید انتظار داشت که محصوالت تولید داخل ،در ابتدای کار ،توانایی رقابت با روشهای موجود را داشته باشند .بنابراین نیاز
است شرایطی قابل رقابت برای آن را پدید آورد .درواقع نیاز است ،با انجام مجموعهای از فعّالیتها ،زمینه را برای بکارگیری
رباتها در صنعت برق پدید آورد.
درحقیقت ،یک محصول تولید داخل در کسب سهم بازار مناسب ،نیازمند دستیابی به ویژگیهایی است که به واسطهی آنها
بتواند در بازار نفوذ نماید .این ویژگیها عبارتند از:
 مشخصات فنی
همان گونه که گفته شد ،مشخصات فنی رباتها بایستی به نحوی باشد که نیاز بهره برداران را در صنعت برق تامین نماید.
بنابراین نیاز است تا هنگام تعریف پروژههای مربوطه ،این موضوع در نظر گرفته شده و استانداردهای صنعتی مورد نظر بهره
بردار نیز دیده شود .فناوری طراحی و ساخت محصول نیز باید با کاربرد مورد نظر سازگار بوده و مورد پذیرش بهرهبرداران قرار
گیرد .در همین راستا هنگام گزینش انجام دهندگان پروژه نیز باید دقت الزم انجام شده و توانایی آنها در انجام پروژهها با
فناوریهای مورد نظر ،با بررسی پیشینه کاری آنان راستی آزمایی شود .انجام نظارت مناسب بر عملکرد مجریان در مراحل
پروژه و همچنین ملزم نمودن مجریان به اخذ تاییدیههای آزمونهای عملکردی و صنعتی نیز میتواند کیفیت محصول نهایی را
تضمین نماید.
 بهای محصول
یکی از مهمترین ویژگیهای رقابتپذیری ،بهای محصول میباشد .با وجود داشتن مزیتهای فنی ،اگر رباتهای تولید داخل
دارای بهای مناسب نباشد ،امکان رقابت با روشهای فعلی را نخواهد داشت .برای رباتهای صنعت برق فعالیت کارآفرینی و
شکلگیری بازار همپوشانی کامل دارد.
جدول ( ،)5وظایف بازیگران اصلی این کارکرد را معرفی میکند.
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جدول  -7وظایف بازیگران برای کارکرد شكلگیری بازار

ردیف

وظیفه

بازیگران

 هدایت و راهبری پروژهها به نحویکه نیازهای بهرهبرداران را از نظر مشخصات فنی و1

شرکت مادر تخصصی توانیر و

کاربردی و استانداردهای صنعتی به صورت کامل پوشش دهد.

شرکت های مجری زیر مجموعه

 ایجاد مشوقهای الزم جهت بکارگیری محصوالت نهایی توسط بهرهبرداران -پیشنهاد تدوین آیین نامههای بکارگیری مکانیزه تعمیرات و نگهداری در صنعت برق

2

بهرهبرداران صنعت برق

 -کمک به تکمیل مشخصات دقیق برای پیشنهاد پروژههای رباتهای صنعت برق

 -2-9جهتدهی
جهت دهی مجموعهای از فعالیتهایی را در بر میگیرد که بازیگران طرح را همسو نموده و همچنین مشتریان را به سمت
بکارگیری محصوالت داخلی سو دهد.
در مورد رباتهای صنعت برق این امر به معنی بکارگیری رباتها توسط بهرهبرداران صنعت برق به جای روشهای سنتی فعلی
میباشد که همانند بازارسازی میباشد .انجام این کار را با اتخاذ شیوههای زیر امکان پذیر است:
 مزایای فنی و کاربردی
در صورتیکه ربات تولید شده دارای برتریهای فنی و کاربردی نسبت روشهای جایگزین باشد ،انگیزه بهرهبرداران محصول در
بکارگیری آن بیشتر خواهد شد .همانطور که گفته شد این امر میتواند با تعریفپروژههای طراحی و ساخت به صورت دقیق و
کاربردی و پیادهسازی این پروژهها با کیفیت باال صورت گیرد .در همین راستا ،دریافت نظرات بهرهبرداران محصول ،و گنجاندن
خواستههای آنان در مشخصات محصول ،هنگام تعریف پروژه مربوطه میتواند کارساز باشد.
 مزایای اقتصادی
همان گونه که در بخش شکلگیری بازار اشاره شد ،انجام اقدامات مناسب برای کاهش بهای محصول میتواند بهرهبرداران را
برای به کارگیری محصوالت داخلی تشویق نماید.
جدول ( ،)6وظایف بازیگران اصلی این کارکرد را معرفی میکند.
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جدول  -8وظایف بازیگران برای کارکرد جهت دهی بازار

وظیفه

ردیف

بازیگران

1

شرکت مادر تخصصی توانیر

 -تشکیل کمیتههای ناظرین تخصصی برای راهبری و هدایت بهینه پروژهها

و شرکت های مجری زیر
مجموعه

 -2-10مشروعیت بخشی
آن دسته از فعّالیتهایی که به دنبال ایجاد مقبولیت اجتماعی برای بکارگیری محصوالت ساخته شده داخلی هستند و میتوانند
منجر به تغییر نگرش بهرهبرداران در استفاده از روشهای موجود شوند ،موضوع محور مشروعیت بخشی میباشند .استفاده از
یک روش جدید ،ممکن است با مقاومت بهره برداران برای کنار گذاشتن این روشها شود ،بنابراین ،نیاز است بر این لختی غلبه
نمود.
کارکرد مشروعیت بخشی ،مانند یک کاتالیزور عمل میکند و به فرایند توسعهی نظام نوآوری سرعت میبخشد .این امر
میتواند از طریق تشویق سیاستگذاران ،به ایجاد بستر مناسب و پشتیبانی از بکارگیری رباتها در صنعت صورت پذیرد .لذا
ارایه سیاستهای تشویقی و فرهنگسازی برای به کارگیری رباتها در صنعت ضروری است.
جدول ( ،)7وظایف بازیگران اصلی این کارکرد را معرفی میکند.
جدول  -9وظایف بازیگران برای کارکرد مشروعیت بخشی

ردیف

1

وظیفه

بازیگران
شرکت مادر تخصصی توانیر

 -ارائه ساز و کار مناسب برای ترغیب بهرهبرداران برای بکارگیری رباتها در صنعت

و شرکت های مجری زیر

 -شناساندن نتایج و قابلیتهای محصوالت نهایی پروژهها با برگزاری همایشها و

مجموعه

سمینارهای معرفی محصول

 -2-11تامین منابع
کارکرد تامین منابع ،مجموعهای از فعالیتهای مربوط به تأمین اعتبارات ،نیروی انسانی ،زیرساختها ،مواد و تجهیزات مورد نیاز
برای اجرایی نمودن سند راهبردی را در بر میگیرد.
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دسترسی به منابع مورد نیاز ،یکی از ضروریترین نیازهای توسعه نظامهای نوآوری فناورانه است .فعالیتهایی که در این
کارکرد صورت میپذیرد ،بیشتر از جنس سرمایهگذاریهایی است که در فرآیند توسعه انجام میشوند .درصورت عدم وجود منابع
مالی و ابزارهای مورد نیاز تضمینی برای اجرای مفاد سند راهبردی وجود نخواهد داشت .بنابراین ،این کارکرد دارای اهمیت
فراوانی در روند توسعه میباشد.
همان گونه که اشاره شد ،کارکرد بسیج منابع در چهار بعد زیر ،امکانپذیر است:
 منابع مالی :تأمین و هماهنگسازی بودجهها و اعتبارات موردنیاز برای توسعهی فناوری
محل اصلی تامین منابع مالی برای طراحی و ساخت رباتهای الویتدار صنعت برق از بودجه تحقیقات شرکتهای برق
منطقهای میباشد.
 منابع انسانی :تأمین و هماهنگسازی افراد علمی یا فنی موردنیاز برای توسعهی فناوری
با توجه به راهکار گزینش شده برای اعالم فراخوان از شرکتهای ذیصالح و دانشگاهها برای انجام پروژهها ،منابع انسانی مورد
نیاز تامین خواهد شد.
 منابع مادی :تأمین و هماهنگسازی مواد (و در پارهای اوقات ،قطعات) مورد نیاز برای توسعهی فناوری
با توجه به راهکار گزینش شده برای اعالم فراخوان از شرکتهای دانش بنیان و دانشگاهها برای انجام پروژهها ،هزینههای
تامین مواد ،قطعات و تجهیزات در پروژهها دیده خواهد شد.
 منابع مكمل :تأمین و هماهنگسازی زیرساختها ،محصوالت و یا خدمات مکمل مورد نیاز برای توسعهی فناوری
با توجه به راهکار گزینش شده برای اعالم فراخوان از شرکتهای ذیصالح و دانشگاهها برای انجام پروژهها ،هزینههای استفاده
از آزمایشگاهها و دیگر خدمات مکمل در تعریف پروژهها دیده خواهد شد.
جدول ( ،)8وظایف بازیگران اصلی این کارکرد را معرفی میکند.
جدول  -10وظایف بازیگران برای کارکرد تامین منابع

ردیف

بازیگران

وظیفه

1

شرکت مادر تخصصی توانیر و

 -بررسی و تایید اعتبارات مورد نیاز برای انجام پروژهها به تفکیک هر پروژه و تفکیک

شرکت های مجری زیر مجموعه
2

هزینههای نیروی انسانی ،مواد و تجهیزات و آزمونها

صندوقهای حمایت از تجاریسازی  -تامین منابع مالی پروژههای توسعه رباتهای الویتدار صنعت برق
و بخش خصوصی

سند راهبردی و نقشهی راه توسعهی رباتهای صنعت برق
19
فاز  :4تدوین برنامه اقدامات و سیاستها

ویرایش اول ،بهمن 1394

 -3اقدامات فنی
همانطور که در گزارش مرحلهی سوم نیز ارائه شد ،از میان رباتهای شناسایی شده در صنعت برق 7 ،تجهیز رباتیک به عنوان
رباتهای الویتدار برگزیده شد که میتوان برنامهی اقدامات فنی زمان بندی شده برای بدست آوردن دانش فنی طراحی و
ساخت آنها را در قالب یک طرح با عنوان "رباتهای الویتدار صنعت برق" ارائه نمود .پروژههایی که میبایست در قالب
اقدامات فنی این طرح انجام شوند در جدول  9آورده شده است .این اقدامات فنی از سوی کمیته به صورت زیر نیز دستهبندی
شده است که از آن در مرحله پنجم استفاده خواهد شد:
 طرح تله رباتها
 طراحی و ساخت بازوی مکانیکی شستشوی مقره طرح موبایل رباتها
 طراحی و ساخت ربات شستشوی چراغهای روشنایی معابر طراحی و ساخت ربات بازرس خط فشار قوی (حرکت بر روی خط فشار قوی) طراحی و ساخت ربات بازرس لولههای دیواره بویلر (حرکت بر روی لولهها) طرح رباتهای پرنده
 طراحی و ساخت ربات بازرس خط فشار قوی (نوع پرنده) طرح ماجوالر رباتها
 طراحی و ساخت ربات دستی تست جوش لولههای بویلر طرح میكرو رباتها
 -طراحی و ساخت ربات بازرس ژنراتور
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جدول -11پروژههای طرح رباتهای اولویتدار صنعت برق

ردیف

نام تجهیز

1

ربات بازرس خط فشار قوی

2

ربات شستشوی چراغهای روشنایی معابر

3

ربات بازرس پرنده

4

ربات شستشوی مقره

5

ربات بازرس لولههای دیواره بویلر

6

ربات دستی تست جوش لولههای بویلر

7

ربات بازرس ژنراتور

 -4نتیجهگیری
در این گزارش سیاستها و اقدامات مورد نیاز برای برپایی یک نظام نوآوری فناورانه ،برای سند راهبردی توسعه رباتها در
صنعت برق مورد بررسی قرار گرفت.
در همین راستا ابتدا نظام نوآوری فناورانه و کارکردهای این نظام معرفی ،سپس بازیگران و فعالیتهای مربوطه به تفکیک هر
کارکرد ارائه شدند .در ادامه اقدامات فنی مورد نظر نیز در قالب طرح و پروژههای اجرایی ،بر گرفته از نتایج گزارش مرحله سوم
پروژه معرفی گردید.
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 -1مقدمه
در مراحل پيشين تدوین سند راهبردي ،شناسایی رباتهاي صنعت برق ،تدوین ارکان جهتساز ،تدوین سياستها و اقدامات
صورت گرفت .در این مرحله به ارائه مدلی جهت تعيين گامهاي الزم جهت تكميـل فرآینـد برنامـه عمليـاتی پرداخته میشود
که در نهایت منجـر بـه دسـتيابی بـه یك رهنگاشـت در راسـتاي چشمانداز سند خواهد شد .همچنين الزم است به منظور
تدوین رهنگاشت براي دستيابی به فناوري ساخت رباتهاي الویتدار صنعت برق ،به نحوه شكستن اقدامات به فعاليتهایی
مجزا ،تعيين ميزان هزینه ،زمان مورد نياز و تعيين مجریان و ناظران این اقدامات نيز پرداخته شود .در تدوین نقشه راه دو نكته
مهم و حياتی وجود دارد:
 -1فرایند و روش مورد استفاده :براي ایجاد نقشهراه تاکنون فرایندها و روشهاي مختلفی تعریف شده که این فرایندها توسط
سازمانها و دانشمندان مختلف تعریف شدهاند .نكته مشترک تمامی این روشها هدف آنها میباشد که چگونه از وضع موجود
به وضع مطلوب برسيم .از معروفترین روشها و فرایندها میتوان به روش  T-planو روش آزمایشگاه  Sandiaاشاره نمود.
روش  T-planتوسط آقاي Phaalتعریف شده است که یكی از اساتيد دانشگاه کمبریج است.
 -2قالب یا  templateنقشهراه :نقشهراه فناوري را میتوان در قالبهاي مختلفی تهيه نمود .معروفترین این قالبها عبارتند از
قالب الیهاي و قالب ميلهاي.
در نتيجه باید با توجه به نيازها و اهداف قالب مناسبی براي رهنگاشت انتخاب گردد.

شكل  -1دو فرمت پركاربرد برای تدوين رهنگاشت
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 -2مبنای شكستن اقدامات
یكی از مسائل کليدي در فرآیند شكستن اقدامات به پروژههاي اجرایی ،تعيين مبنایی است که بر اساس آن اقدامات میبایست
شكسته شوند .اینكه چه مبنایی براي شكستن اقدامات مورد توجه قرارگيرد ،بر اساس عوامل مختلفی میتواند تعيين شود .در
ادامه به با اهميتترین این مبناها پرداخته میشود.
 ساختار و فرهنگ حاکم:
اگر در ساختار موجود کشور تقسيمبندي ویژه و یا هنجارهاي پذیرفته شده اثرگذاري وجود داشته باشد ،میتواند مبناي شكستن
پروژههاي اجرایی را جهتدهی نماید.
 نيازمنديهاي فعلی:
الزم به ذکر است که نيازمنديهایی که بر مبناي آن شكسته شدن اقدامات صورت میپذیرد در طول زمان قابل تغيير است.
 منافع اقتصادي:
ميزان کسب درآمد از پروژههاي اجرایی میتواند مبنایی براي شكستن اقدامات باشد و درآمدزا یا هزینهبر بودن پروژههاي
اجرایی از این جهت میتواند مبنا قرار گيرد .به عنوان مثال ابتدا پروژههاي اجرایی درآمدزا انجام شوند و از درآمد حاصل براي
انجام پروژههاي اجرایی هزینهبر استفاده شود.
 نظرات ذینفعان:
از آنجایی که هدف از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نياز ذینفعان و کسب منافع توسط این گروه میباشد ،ضروري است
نظرات ذینفعان در بخشهاي مختلف فرآیند پيادهسازي از جمله چگونگی شكستن اقدامات مورد توجه قرارگيرد.
در صورتیکه تصميم گرفته شود که تعدادي از پروژههاي اجرایی نيز به زیر فعاليتهایشان شكسته شوند ،میتوان در شكستن
دوم از مبناي دیگري استفاده نمود.
به طور کلی براي شكستن اقامات به پروژههاي اجرایی میتوان از یك و یا ترکيبی از عوامل فعلی استفاده کرد .در این سند
مبناي نيازمندهاي فعلی مهمترین مبناي شكستن اقدامات میباشد.
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 -1-2ابزارهای شكستن اقدامات
تاکنون مفاهيم اصلی شكستن اقدامات مورد توجه قرارگرفت .در این بخش چند ابزار براي انجام این امر معرفی میگردد.
 تجزیه و تحليل فرایند استاندارد:
در ادبيات برخی از اقدامات ،فرآیند تجربه شدهاي وجود دارد که به طور عام توسط نخبگان علمی آن حوزه مورد پذیرش
قرارگرفته است .چنين فرایندهایی فرایند استاندارد ناميده میشود .در صورتی که در مورد اقدامات خاصی فرایند استاندارد وجود
داشته باشد ،پروژههاي اجرایی ارائه شده در آن بهعنوان مجموعه پروژههاي اجرایی استاندارد پذیرفته میشوند.
 بهينه کاوي:
در صورتی که در راستاي تحقق یك اقدام ،فرایند استانداردي وجود نداشته باشد و یا به علت عدم دسترسی قابل استفاده نباشد،
از ابزار بهينه کاوي استفاده میشود .بهينه کاوي به معنی بررسی تجربههاي انجام شده و یادگيري میباشد .اگرچه در این حالت
به علت عدم وجود الگویی استاندارد ،انتظار میرود تجربههاي پيشين از منظر ابعاد گوناگون با یكدیگر تفاوت داشته باشند .یكی
از مسائل مهم در به کارگيري این ابزار چگونگی در کنار هم قرار دادن نتایج تجربههاي مختلف براي دستيابی به الگویی
مطلوب میباشد .اگر نتوان از این روش به مجموعهاي از پروژههاي اجرایی قابل قبول دست یافت ،میتوان از ابزار علی معلولی
استفاده نمود.
 تحليل علی معلولی:
هدف این ابزار استفاده از نظرات خبرگان براي شكستن اقدامات به مجموعه پروژههاي اجرایی میباشد .از همين رو ضروري
است استفاده از این ابزار با حضور خبرگانی مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطه صورت گيرد .چگونگی استفاده از این ابزار در
جلسهاي با حضور خبرگان به شرح زیر میباشد:
گام  :1در ابتداي جلسه توضيحات مربوط به معرفی اقدام ارائه میگردد تا کليه افراد حاضر به نگرش یكسانی از اقدام مورد نظر
دست یابند.
گام  :2در یك طوفان فكري پروژههاي اجرایی که از نظر خبرگان براي انجام اقدام مزبور ضروري به نظر میرسد مطرح شده و
در معرض دید همگان قرار میگيرد.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعهی رباتهای صنعت برق
4
فاز  :5تدوین رهنگاشت و برنامه عملیاتی

ویرایش اول ،مهر 1395

حاضرین جلسه باید این نكته را مد نظر قرار دهند که در مرحله اول صرفاً اقدامات به پروژههاي اجرایی اساسی تشكيل
دهندهاش شكسته میشوند .از همين رو بهتر است از بيان مواردي که خود زیرفعاليت پروژههاي اجرایی اساسی به شمار میروند
و یا قابل بيان شدن به شكل پروژههاي اجرایی کالنتري هستند اجتناب ورزند .چنانچه تصميم گرفته شود برخی پروژههاي
اجرایی به زیرفعاليتهاي خود شكسته شوند ،در مرحله دیگري فرایند جاري در مورد آن پروژههاي اجرایی تكرار میشود .به
عبارتی دیگر در هر مرحله از بهکارگيري این ابزار ،شكستن تنها در یك سطح انجام میپذیرد.
پس از انجام این گام فهرست اوليهاي از پروژههاي اجرایی پيشنهادي به دست میآید .در تكميل این فهرست میتوان از
اطالعات بهدست آمده از دو ابزار دیگر به ویژه بهينه کاوي استفاده نمود (ممكن است بتوان در مورد یك فعاليت از روش
تحليل فرآیند استاندارد و یا بهينهکاوي به نتيجه رسيد ،عليرغم اینکه در مورد اقدام باالدست استفاده از این دو ابزار نتيجه
بخش نبوده باشد).
گام  :3کليه موارد موجود در ليست اوليه تحت سه عنوان زیر دستهبندي میشوند:
الف) پروژههاي اجرایی اصلی تكين :پروژههاي اجرایی هستند که اوال در راستاي تحقق اقدام مورد نظر ،انجامآنها ضروري
بوده و ثانياً در بين سایر پروژههاي اجرایی پيشنهاد شده موارد مشابه قابل جایگزینی با آن وجود ندارد.
ب) پروژههاي اجرایی جایگزین :این دسته شامل آن بخش از پروژههاي اجرایی ضروري میباشد که در بين سایر پروژههاي
اجرایی ،موارد مشابه قابل جایگزینی با آنها یافت میشود .در این حالت هر گروه از پروژههاي اجرایی مشابه را در
مجموعههایی جمع کرده که مجموعههاي جایگزینی ناميده میشوند .سرانجام میباید از هر یك از مجموعههاي جایگزینی
یك پروژه اجرایی انتخاب شود.
مجموعههاي جایگزینی نباید با یكدیگر داراي اشتراک باشند .همچنين درصورتی که پروژه اجرایی قابل تخصيص به بيش از
یك مجموعه جایگزینی باشد ،آن پروژه اجرایی باید به چند بخش تفكيك شده و هر بخش به مجموعه مربوطه اختصاص
مییابد.
ج) پروژههاي اجرایی پشتيبانی :پروژههاي اجرایی که در راستاي تحقق یك اقدام ،ضروري نيستند ولی میتوانند فرآیند انجام
اقدام مورد نظر را تقویت کرده و آنرا تسریع بخشند.
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در صورتی که پس از دستهبندي فوق مواردي وجود داشته باشند که به نوعی زیرفعاليت سایر پروژههاي اجرایی اصلی یا
پشتيبانی به حساب آیند حذف میگردند (در صورت لزوم در شكستن پروژههاي اجرایی به زیرفعاليتها در مراحل بعد مورد
استفاده قرار میگيرند) .در غيراینصورت الزم است پروژههاي اجرایی اصلی یا پشتيبان دیگري تعریف شود که دربرگيرنده
زیرفعاليت مزبور باشد.
در نهایت پروژههاي اجرایی دستهبندي شده میباید داراي دو ویژگی باشند:


در یك سطح باشند



غير از پروژههاي اجرایی درون یك مجموعه جایگزینی ،سایر پروژههاي اجرایی باید بدون همپوشانی باشند .در غير
این صورت میباید تغييراتی در آنها اعمال گردد که همپوشانی موجود حذف شود.

در ادامه پروژههاي تدوین شده به تفصيل ارائه خواهند شد.

 -3تدوين پروژههای اجرايی
در این بخش به تعيين پروژهها و یا مجموعه پروژهها با تعيين اولویتبندي در زمان اجرا پرداخته میشود .بدین منظور و براي
تحقق اهداف مرتبط با توسعه رباتهاي صنعت برق الزم است تا پروژههاي اجرایی مورد نياز در قالب طرحهاي تعيين شده
تعریف گردند .همانطور که پيشتر نيز بيان گردید انواع مختلفی از رباتها وجود دارند و دستهبندي آنها براساس نوع حرکت،
مكانيزم و ميزان خودمختار بودن انجام میشود .دستهبندي زیر با توجه به پيشنهاد رباتهاي اولویتدار در کميته رباتيك صورت
گرفته است .این دستهبندي به صورت زیر است:
 تله رباتها ()tele robots
 موبایل رباتها ()mobile robots
 رباتهاي پرنده ()drones


رباتهاي Handheld

 ميكرو رباتها ()micro robots
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در ادامه به هر طرح و زیر پروژههاي اجرایی آن پرداخته میشود .از آنجا که بعضی از رباتها به دليل برخورداري از برخی
ویژگیهاي مشترک میتوانند جز زیر مجموعه بيش از یك طرح در نظر گرفته شود ،سعی شده که در نزدیكترین طرح ممكن
از نظر دارا بودن ویژگی جاي داده شوند.
 .1طرح تله رباتها
 طراحی و ساخت بازوي مكانيكی شستشوي مقره .2طرح موبايل رباتها
 طراحی و ساخت ربات شستشوي چراغهاي روشنایی معابر طراحی و ساخت ربات بازرس خط فشار قوي (حرکت بر روي خط فشار قوي) طراحی و ساخت ربات بازرس لولههاي دیواره بویلر (حرکت بر روي لولهها) .3طرح رباتهای پرنده
 طراحی و ساخت ربات بازرس خط (نوع پرنده) .4طرح رباتهای Handheld

-

طراحی و ساخت ربات دستی تست جوش لولههاي بویلر

 .5طرح میكرو رباتها
 -طراحی و ساخت ربات بازرس ژنراتور

 -3-1تشريح و هدف از اجرای طرحها و پروژهها
 -1-1-3طرح تله رباتها

هر رباتی که بتواند در حوزه وسيعی از فضاي اطراف حرکت کند و نحوهي حرکت آن از راه دور کنترل شود در شمار تلهرباتيـك
به حساب میآید .تلهربات نوعی ربات است ،که از طریق کانال ارتباطی مشخص توسط کاربر از مسافتی دور کنترل میشود .در
این راستا حسگرهاي مستقر بر روي ربات ،متصدي را از چگونگی و نتایج انجام حرکات ربات مطلّع میسازد .فناوري تلهرباتهـا
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کاربردهاي وسيعی را در صنایع مختلف به خود اختصـاص دادهاسـت ،از جملـه صـنایع نظـامی ،جراحـیهـاي از راه دور ،علـوم
فضانوردي .میتوان گفت هر جایی که دسترسی مستقيم انسان محدود است ،میتوان از ماشينی به نام دور ربات استفاده کرد.
یكی از مباحث مهم و اصلی در شبكهي برق شستن مقرهها است که هم اکنون توسط نيروي انسانی انجام میشـود .از آنجـایی
که رباتها میتوانند کارهاي سخت و خطرناک را به جاي انسان انجام دهند میتوان از آنها جهـت شسـتن مقـرههـا اسـتفاده
نمود.
فعاليت مرتبط با طرح :
 طراحی و ساخت بازوي مكانيكی شستشوي مقره
 -1-1-1-3طراحی و ساخت بازوی مكانیكی شستشوی مقره

مقرهها معموال در هواي آزاد نصب میشوند .بنابراین همواره در معرض هواي آلوده و تغييرات جوي مختلـف از جملـه تغييـرات
درجه حرارت ،رطوبت ،تابش آفتاب ،بارش باران ،وزش باد ،گرد و غبار و بارانهـاي اسـيدي و  ...مـیباشـند .ایـن موضـوع بـه
موقعيت جغرافيایی ،فصول سال ،طول شب و روز و ميزان و نوع آالیندهها بستگی دارد .از طرفی وجود آلودگی در مقرهها باعـث
کاهش مقاومت و تخریب و شكست ساختار مقره میگردد .لذا شستن و تميز نگه داشتن سطح مقرهها به عنوان یك عامل مهم
و موثر در کارکرد خطوط انتقال بشمار میرود.
مناسبترین و اقتصاديترین راه حل جهت بازگرداندن مقرههاي آلوده به حالت عادي تميز کردن مقرهها میباشد .غالبا شستشـو
به دو صورت دستی توسط نيروي انسانی و یا استفاده از فشار آب از راه دور انجام میشود .شستشو به صورت دستی در خطوطی
انجام میشود که امكان بی برق کردن وجود داشته باشد .در نتيجه عـالوه بـر هزینـههـاي شستشـو و خطرنـاک بـودن روش،
هزینههاي قطعی برق را نيز در نظر گرفت که در مجموع روش پر هزینهاي است .لذا با توجه به پيشرفت فناوري رباتيك ،اميـد
است بتوان با بكارگيري ربات به جاي انسان هزینهها را تا حد امكان کاهش داد .در ایـن راسـتا کسـب دانـش فنـی طراحـی و
ساخت ربات بر روي خط انتقال گرم به منظور شستشوي مقره میتواند هزینهها و خطرات ناشی از برق گرفتگی و یـا سـقوط از
ارتفاع براي کارگران را به حداقل برساند.
اقدامات مرتبط با فعاليت :
-1

تعریف پروژه POC
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-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نيمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نيمه صنعتی

-6

نظارت بر انجام پروژه نيمه صنعتی
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خروجی مورد انتظار :
بومیسازي بازوي مكانيكی شستشوي مقره
معيار پذیرش :
پيوست فنی تعریف پروژههاي  POCو نيمه صنعتی
 -3-1-2طرح موبايل رباتها

ربات متحرک یك دستگاه خودکار میباشد که قادر به حرکت در محيطی است که برایش تعریف شده است .رباتهاي متحـرک
دو گروه هستند.
رباتهاي غلتنده  :این رباتهاچرخهایی براي حرکت به اطراف دارندو سریع و آسان در اطراف جستجو میکننـد .ایـن ربـاتهـا
براي زمينهاي هموار مناسب هستند.
رباتهاي راه رونده  :رباتهاي پادار معموال زمانی بكار میروند که مسير حرکتشان هموار نباشد.
رباتهاي پرنده  :کليه رباتهایی که به هر نحو توانایی بلند شدن از زمين یا به عبارت دیگر قابليت پرواز را داشته باشند ،در این
رده قرار میگيرند.
با توجه به گستردگی شبكه خطوط انتقال در ایران ،هزینههاي بازرسی ،تعميـر و نگهـداري ایـن خطـوط کـه توسـط نيروهـاي
خدماتی بر روي زمين و یا دکلهاي بسيار بلند و یا مناطق بسيار دور افتاده انجام میشـود ،قابـل توجـه اسـت .درحـال حاضـر
معموال براي چنين کارهایی از نيروي خدماتی ماهر یا هلیکوپتر براي ارتفاعات استفاده میشود.
استفاده از تكنولوژيهاي جدید مانند رباتيك اگر چه بصورت مستقيم در صنعت برق کاربرد ندارند ولی در حل مشكالت صـنعت
برق و یا در ارائه سرویس و نگهداري تجهيزات صنعت برق میتوانند موثر واقع شوند .در واقع میتـوان از علـم رباتيـك جهـت
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افزایش بهرهوري و توليد ،بهبود کيفيت انجام کار ،افزایش دقت و سرعت ،جلوگيري از اتالف نيروي انسـانی ،کـاهش هزینـه و
ضایعات استفاده کرد .همچنين رباتها میتوانند کارهاي سخت و خطرناک را به جاي انسان انجام دهند.
فعاليتهاي مرتبط با طرح موبایل رباتها به شرح زیر میباشد:
 طراحی و ساخت ربات شستشوي چراغهاي روشنایی معابر
 طراحی و ساخت ربات بازرس خط فشار قوي (حرکت بر روي خط فشار قوي)
 طراحی و ساخت ربات بازرس لولههاي دیواره بویلر (حرکت بر روي لولهها)
 -3-1-2-1طراحی و ساخت ربات شستشوی چراغهای روشنايی معابر

چراغهاي روشنایی معابر به دليل وجود گرد و غبار ،دوده و سایر ذرات معلق در هوا ،ورود حشرات و سایر عوامل ناخواسته نياز بـه
شستشو دارند .شستشوي چراغهاي نصب شده در کوچه و معابر فرعی که معموالً با یك یا دو بازو به تير سيمانی متصل میگردد
با کمك باالبر و استفاده از نيروي انسانی به سهولت صورت میگيرد .ولی شستشوي روشنایی معابر اصلی و بزرگـراههـا نيـاز بـه
باالبرهاي بزرگ دارد که به دليل ترافيك باالي مسير دشواريهاي زیادي را ایجاد مینماید ،که از جمله میتوان به بستن الیـن
سرعت بزرگراه ،اختالل در ترافيك و احتمال بروز سوانح رانندگی اشاره نمود .همچنين باالبرهـاي مـورد نيـاز بلنـد و گرانقيمـت
هستند .لذا در دسترس بودن یك ربات کارآمد که توسط کاربر قابل حمل و راهاندازي باشد ،مزایاي اقتصادي قابل توجهی خواهد
داشت .در این راستا کسب دانش فنی طراحی و ساخت ربات شستشوي چراغهاي روشنایی معابر میتواند هزینهها را بـه حـداقل
برساند.
اقدامات مرتبط با فعاليت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نيمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نيمه صنعتی

-6

نظارت بر انجام پروژه نيمه صنعتی
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خروجی مورد انتظار :
بومیسازي ربات شستشوي چراغهاي روشنایی معابر
معيار پذیرش :
پيوست فنی تعریف پروژههاي  POCو نيمه صنعتی
 -3-1-2-2طراحی و ساخت ربات بازرس خط فشار قوی

خطوط انتقال نيرو توسط گروههاي اجرایی در چهار فصل سال مورد بازدید عينی قرار میگيرد .این کار به منظـور پيشـگيري از
حوادث شبكه و بر اساس برنامه زمانبندي انجام میشود .شكستگی مقره ،زدگی سيم ،آلودگی ایزوالتورها ،شل شدن اتصـاالت،
سرقت نبشی دکلها و  ...از جمله عواملی است که اگر به موقع به آن رسيدگی نشود ،منجر بـه بـروز خسـارتهـاي غيـر قابـل
جبران خواهد شد .معموال بدي آب و هوا ،تخریب جاده ،دسترسی و صعبالعبور بودن مسيرها باعث عدم توانایی افراد در بازدیـد
دقيق و به موقع همه اجزاء خطوط میگردد .از طرفی گستردگی شبكههاي انتقال عمليات بازدید توسط افراد را بسيار پرهزینـه و
مشكل ساز کرده است .لذا استفاده از رباتها جهت اجراي این امر میتواند بسيار مفيد واقع گردد .در این راستا کسب دانش فنی
طراحی و ساخت رباتی با مشخصات حرکت روي خط برقدار ،مجهز به دوربـين مناسـب جهـت عكسـبرداري و وسـایل مـدرن
ارتباطی جهت انتقال اطالعات به مرکز میتواند هزینهها را به حداقل برساند.
اقدامات مرتبط با فعاليت :
-1

تعریف پروژهPOC

-2

انجام فراخوان وگزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نيمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نيمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نيمه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه ربات بازرس خط فشار قوي
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معيار پذیرش :
پيوست فنی تعریف پروژههاي  POCو نيمه صنعتی
 -3-1-2-3طراحی و ساخت ربات بازرس لولههای ديواره بويلر

بویلر یكی از تجهيزات اصلی نيروگاههاي سوخت فسيلی است و توقف کار آن سبب اختالل در فرآیند توليد نيروگاه میشود .بنـا
بر آمار ،خروج بویلر اولين دليل توقف واحدهاي نيروگاههاي سوخت فسيلی در دنيا میباشد .تقریبا نيمی از این خروجها به خـاطر
نشتی لولههاي سوپرهيتر و نيمی به خاطر نشتی لولههاي واتروال است .حداقل  12ساعت طول میکشد تا بویلر آنقدر خنك شود
که بتوان براي تعمير داخل آن رفت .فاصله توقف تا راهاندازي و گرفتن بار نامی در سادهترین حالت  24سـاعت اسـت .خسـارت
تعمير به اضافه خسارت عدم توليد براي این مورد با توجه به تكرار آن در طول سال قابل توجه است .به همين خاطر انجام بازرسی
براي پيشگيري به موقع و کاهش دفعات اشكال ،دليل منطقی براي ارائه طرحهاي بازرسـی بـویلر مـیباشـد .مـیتـوان از ربـات
باالرونده که تجهيزات تست روي آن سوار شده است براي بازرسی لولههاي دیوارهاي بویلر استفاده کـرد .ایـن وسـيله مـیتوانـد
عالوه بر حذف داربست ،تضمين ایمنی و بهبود شرایط محيط کار باعث توسعه مناطق بازرسی و کاملتر بودن آن شود .همچنـين
اطالعات ربات یا نتایج بازرسی با توجه به مختصات هر نقطه در کامپيوتر ذخيره میگردد .کاهش زمان کولينگ نيز ارزش مطالعه
دارد و جذابيت زیادي براي طراحان ربات داشته است .در این راستا کسب دانش فنی طراحی و ساخت ربـات بـازرس لولـههـاي
دیواره بویلر میتواند هزینههاي تعميير و نگهداري در بویلر را به حداقل برساند.
اقدامات مرتبط با فعاليت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نيمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نيمه صنعتی

-6

نظارت بر انجام پروژه نيمه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
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بومیسازي ربات بازرس لولههاي دیواره بویلر
معيار پذیرش :
پيوست فنی تعریف پروژههاي  POCو نيمه صنعتی
 -3-1-3طرح رباتهای پرنده

کليه ربات هایی که به هر نحو توانایی بلند شدن از زمين یا به عبـارت دیگـر قابليـت پـرواز را داشـته باشـند ،در ایـن رده قـرار
میگيرند .در مورد هدایت این نوع رباتها در هوا نيز میتوان از ارتباط بیسيم یا ابزارهـاي مشـابه اسـتفاده نمـود .در بعضـی از
مواقع بعضی از این رباتها براي انجام عمليات پروازي خاصی برنامهریزي شده و به طور کامال اتوماتيك ماموریت مورد نظـر را
انجام میدهد .براي اهدافی مانند عكس برداري هوایی ،تهيه نقشههاي زمين شناسی و حمل قطعات و ابـزار آالت از ایـن نـوع
رباتها استفاده شده است .رباتهاي پرنده در واقع وسایل پرندهي عمود پروازي هستند که به صورت خودکار ،نيمه خودکار و یا
دستی کنترل میشوند .با توجه به ابعاد کوچك ،عدم نياز به باند پرواز و فرود ،قابليت حمل اجسـام و قـدرت مـانور بـاالي ایـن
رباتها ،امروزه کاربردهاي فراوانی در بخشهاي مختلف از جمله امداد و نجات ،تصویر برداري و حمل و نقل و غيره پيدا کـرده
است.
بكارگيري تكنولوژيهاي جدید مانند استفاده از رباتهادر صنعت برق ،که قادر باشند بـه متخصصـان نگهـداري خطـوط بـراي
بازرسی کمك نمایند ،هزینههاي نهایی را کاهش خواهد داد.
فعاليت مرتبط با طرح :
 طراحی و ساخت ربات بازرس خط فشار قوي (نوع پرنده) -3-1-3-1طراحی و ساخت ربات بازرس خط (نوع پرنده)

گسترش شبكههاي انتقال به حدي رسيده که بازدید آنها توسط افراد و روشهاي بازدید عينی پر نقص و خسته کننـده اسـت.
لذا جهت پيشگيري از حوادث ناخواسـته شـبكه کـه خسـارتهـاي مـالی و اجتمـاعی را در پـی خواهـد داشـت ،بهتـر اسـت از
تكنولوژيهاي پيشرفته و رباتها به جاي روشهاي سنتی استفاده گردد.
بدون شك کارایی و توانایی رباتها موجب تحول شگرفی در نگهداري و بهره برداري شبكههاي انتقال خواهد شـد .اسـتفاده از
ربات به جاي روشهاي قبلی ( بازدید عينی ) باعث افزایش سرعت و کيفيت عيبیابی شـبكه انتقـال مـیگـردد و ایـن امـر در
پيشگيري از حوادث خط (قطع خط) و به تبع آن کاهش خسارتهاي فنی واقتصادي موثر خواهد بود .در این راستا کسب دانـش
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فنی طراحی و ساخت ربات بازرس خط فشار قوي (نوع پرنده) میتواند هزینهها را در بازرسی خطوط به حداقل برساند و دقـت و
سرعت انجام کار را افزایش دهد.
اقدامات مرتبط با فعاليت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نيمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نيمه صنعتی

-6

نظارت بر انجام پروژه نيمه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي ربات بازرس خط فشار قوي (نوع پرنده)
معيار پذیرش :
پيوست فنی تعریف پروژههاي  POCو نيمه صنعتی
 -3-1-4طرح رباتهای Handheld

به دستگاههایی که توسط اپراتور قابل حمل باشد تا یك سري برنامههاي از پيش مشخص شده را انجام دهد ،ربات

Handheld

گویند .در واقع این دستگاه داراي حرکت خودکار نيست و براي حرکت نياز به اپراتور دارد .لذا برخی آن را ربات نمـیداننـد ولـی
برخی دیگر به دليل کاربرد دقت زیاد این دستگاهها که میتواند به جاي نيروي انسانی یـك سـري فعاليـت را انجـام دهـد ،بـه
عنوان ربات در نظر میگيرند.
استفاده از این تكنولوژيهاي جدید میتواند در حل برخی از مشكالت صنعت برق و یا در ارائه سرویس و نگهـداري تجهيـزات
صنعت برق موثر واقع شوند .در واقع میتوان از علم رباتيك جهت بهبود کيفيت انجام کار ،افزایش دقت و سرعت ،جلـوگيري از
اتالف نيروي انسانی و کاهش هزینه استفاده کرد.
فعاليت مرتبط با طرح رباتهاي ماجوالر به شرح زیر میباشد:
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 طراحی و ساخت ربات دستی تست جوش لولههاي بویلر -3-1-4-1طراحی و ساخت ربات دستی تست جوش لولههای بويلر

یكی از مسائلی که بيشترین نقش در توقفهاي ناخواسته و بدون برنامه بویلر را دارد نشتی لولههاي سوپرهيتر یا واتـروال اسـت.
گاهی آمار خرابی لولهها باال میرود به صورتی که تعداد زیادي لوله در یك نوبت تعویض میگردد .معموال در پایان کار پـس از
خلوت نمودن محيط و فراهم نمودن شرایط ایمنی ،اقدام به تست محلهاي جوش به روش رادیوگرافی با اشعه ایكس ميشود .در
مواردي نيز تعدادي از جوشها داراي حباب یا نقاط ضعف است که باید مجددا لوله بریده و جوشكاري شود .اگر تعداد زیاد باشـد
همه لولهها را نمیتوان تست نمود و تصادفی مورد آزمایش قرار میدهند که بعدا در حين کار واحـد نقـاط ضـعف مشـكل سـاز
میشود .کمپانی  Alstom Inspection Roboticsجهت تست جوش لولههاي بویلر ،یك ربـات دسـتی ابـداع و بـه صـورت
تجاري به بازار عرضه کرده است.
مزیتهاي این روش این است که:انجام تست در حضور نيروهاي انسانی هيچگونه خطري ندارد و نياز به تعطيلـی محـيط کـار
نيست .از طرفی نيازي به اتمام جوشكاري لولهها و تست یكباره آنها نيست و میتوان بالفاصله پس از جوشكاري ،تست جـوش
را انجام داد و در صورت نياز آن را اصالح نمود .لذا به دست آوردن دانش فنی طراحی و ساخت چنين رباتی میتواند هزینههـاي
تعمير و نگهداري را کاهش دهد و در بهداشت و ایمنی محيط کار بسيار موثر باشد.
اقدامات مرتبط با فعاليت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نيمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نيمه صنعتی

-6

نظارت بر انجام پروژه نيمه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي ربات دستی تست جوش لولههاي بویلر
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معيار پذیرش :
پيوست فنی تعریف پروژههاي  POCو نيمه صنعتی
 -3-1-5طرح میكرو رباتها
ميكرو ربات یا ریز ربات اساسا یك ربات کوچك در ابعاد بسيار کوچك است ،که توانایی کار کردن در این ابعاد را دارا میباشـد.

استفاده از ميكرو ربات میتواند در مواردي که نياز به مانيتورینگ و عيبیابی مكانهایی که دستيابی به آنها دشوار است ماننـد
بازرسی روتور داخل یك ژنراتور موثر واقع شود .در واقع میتوان از این نوع رباتها جهت جلوگيري از آسيب دیدگی تجهيزات و
بازرسی سریعتر و در نتيجه کاهش هزینه در صنعت برق استفاده کرد.
فعاليت مرتبط با طرح رباتهاي ماجوالر به شرح زیر میباشد:
فعاليت مرتبط با طرح ميكرو رباتها به شرح زیر میباشد:
 طراحی و ساخت ربات بازرس ژنراتور -3-1-5-1طراحی و ساخت ربات بازرس ژنراتور

انجام برخی عيبیابیها ،بازدیدها و تستهاي غير مخرب ژنراتور مستلزم خارج نمودن روتور از درون استاتور است .خارج کـردن
روتور و انجام بازرسی نه تنها مدت توقف واحد و خسارت عدم توليد را افزایش میدهد ،بلكه احتمال وارد آمدن خسـارت در حـين
این عمليات نيز وجود دارد .اخيرا برخی سازندگان ژنراتور مانند آلستوم و جنرال الكتریك و هيتاچی اقدام بـه طراحـی ربـاتهـایی
نمودهاند که در حين توقف ژنراتور و بدون خارج کردن روتور بتوانند از فاصله دندانهها یا برجستگی شينهاحرکت کننـد و تصـویر
بفرستند یا حتی برخی تستهاي غيرمخرب را انجام دهند.

به دست آوردن دانش فنی طراحی و ساخت رباتی است که سهولت و امكان بازرسی ژنراتورها را بدون خارج نمودن روتور فـراهم
نماید میتواند هزینههاي تعمير و نگهداري را کاهش دهد.
اقدامات مرتبط با فعاليت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نيمه صنعتی

سند راهبردی و نقشهی راه توسعهی رباتهای صنعت برق
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-5

گزینش مجریان پروژههاي نيمه صنعتی

-6

نظارت بر انجام پروژه نيمه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي ربات بازرس ژنراتور
معيار پذیرش :
پيوست فنی تعریف پروژههاي  POCو نيمه صنعتی

 -3-2بودجه ريزی و زمانبندی
از آنجا که منابع مالی مستمر یكی از اصلیترین و شاید مهمترین عوامل توسـعه موفـق فنـاوريهـا اسـت ،ضـروري اسـت تـا
پيشبينی منابع مالی الزم براي هر یك از اقدامها و سياستهاي تعریف شده مشـخص شـده و بودجـه مشخصـی بـراي آنهـا
پيشبينی گردد .به منظور پایدار نمودن و قابل پيشبينی نمودن برنامههاي حمایتی ،مناسب است تا برنامـههـا بـراي دورههـاي
زمانی مشخص و محدود طراحی و اجرا شوند .با این کار میتوان به روشن و در کنترل بودن بودجـه مـورد نيـاز ،فـراهم شـدن
امكانات ارزیابی بهتر نتایج و دستاوردها و امكان اصالح ،بازنگري و ایجاد تطابق بيشتر در برنامهها با شرایط زمان ،اشاره کرد.
 -3-2-1زمانبندی طرح تله ربات

جزئيات مربوط به پروژهها ،فعاليتها و زمان در جدول ( )1آمده است.
جدول  -1زمانبندی طرح تله ربات

پروژه
پروژههاي POC
طراحی و ساخت بازوي
مكانيكی شستشوي مقره

زمان (ماه)
12

پروژههاي توليد محصول نيمه صنعتی

24

پروژههاي توليد محصول صنعتی

12

 -3-2-2زمانبندی طرح ربات پرنده

جزئيات مربوط به پروژهها ،فعاليتها و زمان در جدول ( )2آمده است.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعهی رباتهای صنعت برق
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جدول  -2زمانبندی طرح ربات پرنده

پروژه
پروژههاي POC
طراحی و ساخت ربات بازرس
خط فشار قوي (نوع پرنده)

زمان (ماه)
12

پروژههاي توليد محصول نيمه صنعتی

24

پروژههاي توليد محصول صنعتی

12

 -3-2-3زمانبندی طرح موبايل ربات

جزئيات مربوط به پروژهها ،فعاليتها و زمان در جدول ( )3آمده است.
جدول  -3زمانبندی طرح موبايل ربات

طراحی و ساخت ربات
شستشوي چراغهاي روشنایی
معابر
طراحی و ساخت ربات بازرس
خط فشار قوي (حرکت بر روي
خط فشار قوي)
طراحی و ساخت ربات بازرس
لولههاي دیواره بویلر (حرکت بر
روي لولهها)

پروژه
پروژههاي POC

زمان (ماه)
12

پروژههاي توليد محصول نيمه صنعتی

24

پروژههاي توليد محصول صنعتی

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي توليد محصول نيمه صنعتی

24

پروژههاي توليد محصول صنعتی

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي توليد محصول نيمه صنعتی

24

پروژههاي توليد محصول صنعتی

12

 -3-2-4زمانبندی طرح ربات Handheld

جزئيات مربوط به پروژهها ،فعاليتها و زمان در جدول ( )4آمده است.
جدول  -4زمانبندی طرح ربات Handheld

پروژه
پروژههاي POC
طراحی و ساخت ربات دستی
تست جوش لولههاي بویلر

زمان (ماه)
12

پروژههاي توليد محصول نيمه صنعتی

24

پروژههاي توليد محصول صنعتی

12
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 -3-2-5زمانبندی طرح میكرو ربات

جزئيات مربوط به پروژهها  ،فعاليتها و زمان در جدول ( )5آمده است.
جدول  -5زمانبندی طرح میكرو ربات

پروژه
پروژههاي POC
طراحی و ساخت ربات بازرس
ژنراتور

زمان (ماه)
12

پروژههاي توليد محصول نيمه صنعتی

24

پروژههاي توليد محصول صنعتی

12

 -3-3تقسیم كار ملی (نگاشت نهادی مطلوب)
این مولفه با نگاشت نهادي بر اقدامها و سياستهاي تعریف شده ،مشخصکنندهي وظـایفی اسـت کـه کـنشگـران درگيـر در
توسعه فناوري باید از آن پيروي کنند .در قالب تقسيم کار ملی ،الزم است تا هم متولی اصـلی توسـعه فنـاوري (پـيش برنـده و
هماهنگ کننده برنامهها) معين گردد و هم مسئول سایر نقشهاي پشتيبان مشخص گردد .در این بخش به شناسایی مجریـانی
که میتوانند این پروژهها را انجام دهند پرداخته خواهد شد تا با یك نگاشت نهادي مطلوب و تقسيم کار ملی بهينه ،بنگـاههـا و
موسسات و سازمانهاي مختلف کشور در زمينه فناوري مورد نظر ،هر یك نقش خویش را در جهت بـرآوردن اهـداف نقشـه راه
فناورانه ایفا نمایند .در جدولهاي ( )6تا ( )13تقسيم کار ملـی (وظـایف بـازیگران کليـدي) سياسـتهـاي تعریـف شـده بـراي
کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه و در جدول ( )13مجریان پروژههاي کسب و انباشت دانش فنی طراحی و سـاخت ربـاتهـاي
مورد نياز صنعت برق درج شده است.
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جدول  -6وظايف بازيگران برای كاركرد كسب و توسعه دانش

رديف
1

بازيگران
شرکت مادر تخصصی توانير و
شرکتهاي مجري زیر مجموعه

2

دانشگاهها و مراکز پژوهشی و
شرکتهاي ذیصالح

وظیفه
 نياز سنجی جهت تعيين حوزههاي نيازمند کسب و توسعه دانش راهبري تهيه پيشنهاد پروژههاي ) (RFPطراحی و ساخت رباتهاي منتخب صنعتبرق
 امكان سنجی انجام پروژههاي تحقيقاتی مشترک با خارج از کشور برگزاري فراخوان و ارائه ساز و کار شناسایی متقاضيان انجام پروژههاي طراحی وساخت رباتها و انجام اقدامات واگذاري پروژهها
 شرکت در فراخوان انجام پروژههاي رباتيك صنعت برق ارائه مستندات پيشينه کاري و اثبات توانایی انجام کار -انجام پروژههاي طراحی و ساخت ربات در صورت برگزیده شدن

جدول  -7وظايف بازيگران برای كاركرد انتشار دانش

رديف

بازيگران

1

وظیفه

شرکت مادر تخصصی توانير و شرکت  -تدوین آیيننامهها و دستورالعملهاي تشكيل و برگزاري کميتههاي ناظرین تخصصی
 -شرکت نمایندگان کميته و مجریان در کميتههاي ناظرین تخصصی

هاي مجري زیر مجموعه

 چاپ نتایج پروژهها در نشریات تخصصی ایجاد وب سایت براي نمایش روند و نتایج پروژه برگزاري سمينار و همایش براي معرفی دستاوردهاي پروژهها برگزاري کارگاههاي آموزشی مرتبط با پروژهها2

 -معرفی اساتيد برگزیده براي شرکت در کميتههاي ناظرین تخصصی

دانشگاهها و مراکز پژوهشی و
شرکتهاي ذیصالح

3

 -شرکت بهرهبرداران خبره در کميتههاي ناظرین تخصصی

مجموعه بهرهبرداران صنعت برق

جدول  -8وظايف بازيگران برای كاركرد كارآفرينی

رديف
1

بازيگران
شرکت مادر تخصصی توانير و
شرکتهاي مجري زیر مجموعه

وظیفه
 هدایت و راهبري پروژهها به نحوي که نيازهاي بهرهبرداران را از نظر مشخصاتفنی و کاربردي و استانداردهاي صنعتی به صورت کامل پوشش دهد.
 -برگزاري دورههاي کارآموزي و کسب مهارت در زمينه رباتيك
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جدول  -9وظايف بازيگران برای كاركرد شكلگیری بازار

رديف

وظیفه

بازيگران

 هدایت و راهبري پروژهها به نحویكه نيازهاي بهرهبرداران را از نظر مشخصات فنی و1

شرکت مادر تخصصی توانير و

کاربردي و استانداردهاي صنعتی به صورت کامل پوشش دهد.

شرکتهاي مجري زیر مجموعه

 ایجاد مشوقهاي الزم جهت بكارگيري محصوالت نهایی توسط بهرهبرداران -پيشنهاد تدوین آیين نامههاي بكارگيري مكانيزه تعميرات و نگهداري در صنعت برق

2

 -کمك به تكميل مشخصات دقيق براي پيشنهاد پروژههاي رباتهاي صنعت برق

بهرهبرداران صنعت برق

جدول  -10وظايف بازيگران برای كاركرد جهت دهی بازار

وظیفه

رديف

بازيگران

1

شرکت مادر تخصصی توانير

 -تشكيل کميتههاي ناظرین تخصصی براي راهبري و هدایت بهينه پروژهها

و شرکتهاي مجري زیر
مجموعه
جدول  -11وظايف بازيگران برای كاركرد مشروعیت بخشی

رديف

وظیفه

بازيگران

 -ارائه ساز و کار مناسب براي ترغيب بهرهبرداران براي بكارگيري رباتها در صنعت

شرکت مادر تخصصی توانير
1

 -شناساندن نتایج و قابليتهاي محصوالت نهایی پروژهها با برگزاري همایشها و

و شرکتهاي مجري زیر

سمينارهاي معرفی محصول

مجموعه

جدول  -12وظايف بازيگران برای كاركرد تامین منابع

رديف

بازيگران

وظیفه

1

شرکت مادر تخصصی توانير و

 -بررسی و تایيد اعتبارات مورد نياز براي انجام پروژهها به تفكيك هر پروژه و تفكيك

شرکت هاي مجري زیر

هزینههاي نيروي انسانی ،مواد و تجهيزات و آزمونها

مجموعه
2

اعتبارات صنعت برق و بخش
خصوصی و صندوقهاي
حمایت از تجاريسازي

 -تامين منابع مالی پروژههاي توسعه رباتهاي الویتدار صنعت برق
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جدول  -13مجريان پروژههای كسب و انباشت دانش فنی ربات

مجري

عنوان پروژه  /اقدام
1
1.1

طرح تله ربات
طراحی و ساخت بازوي مكانيكی
شستشوي مقره

طراحی و ساخت ربات شستشوي

پروژههاي توليد محصول نيمه صنعتی
طرح ربات پرنده
پروژههاي POC
پروژههاي توليد محصول نيمه صنعتی
طرح موبایل ربات
پروژههاي POC

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها

چراغهاي روشنایی معابر

پروژههاي توليد محصول نيمه صنعتی

شرکتها -مراکز پژوهشی

طراحی و ساخت ربات بازرس

پروژههاي POC

2
2.1

طراحی و ساخت ربات بازرس خط
فشار قوي (نوع پرنده)

3
3.1

3.2

خط فشار قوي (حرکت بر روي
خط فشار قوي)
طراحی و ساخت ربات بازرس

3.3

لولههاي دیواره بویلر (حرکت بر
روي لولهها)

4
4.1

پروژههاي توليد محصول نيمه صنعتی
پروژههاي POC

پروژههاي توليد محصول نيمه صنعتی

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی
دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی

طرح رباتهاي Handheld

طراحی و ساخت ربات دستی تست
جوش لولههاي بویلر

5
5.1

پروژههاي POC

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی

طراحی و ساخت ربات بازرس ژنراتور

پروژههاي POC

پروژههاي توليد محصول نيمه صنعتی
طرح ميكرو ربات
پروژههاي POC
پروژههاي توليد محصول نيمه صنعتی

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی
دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی
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 -3-4ترسیم نقشه راه
رهنگاشت یا نقشه راه برنامه عملياتی ،بيانگر ارتباط ميان اهداف کالن ،اهداف خرد ،راهبردهـا ،راهکارهـا ،سياسـتهـاي کـالن،
سياستهاي پشتيبان ،منابع و مجریان است که در طول مراحل قبلی استخراج شدهاند .با ترسيم این نقشـه ،تصـویري کـالن از
مسير توسعه متشكل از بخشهاي مختلف آن و ارتباط بخشها با هم مشخص میگردد.
نقشه راه ،یكی از انعطافپذیرترین روشهاي متداول برنامهریزي و آیندهنگري است .یكی از انواع نقشـه راه ،نقشـه راه فنـاوري
است که ابزاري ساختار یافته براي کشف و برقراري ارتباط بين بازارها ،محصوالت و فناوريهاي در حال توسعه در طول زمـان
میباشد .از آنجا که نقشه راه فناوري در سطوح مختلف و با اهداف گوناگون قابليت تدوین دارد ،داراي الگوهاي متفاوتی از منظر
هدف و قالب است .انتخاب الگوي نادرست ،میتواند از کارآمدي این ابزار توانمند بكاهد .لذا شناخت دقيق اشكال و رویكردهاي
تدوین نقشه راه از اهميت زیادي برخوردار است .در شكل ( )2نقشه راه تهيه شده نشـان داده شـده اسـت .در ادامـه توضـيحات
مربوط به بخشهاي مختلف نقشه راه پروژههاي کسب و انباشت دانش فنی طراحی و ساخت رباتهاي مورد نياز صـنعت بـرق
ارائه میگردد.
 -3-4-1پیامدهای مورد انتظار
الیهي پيامدهاي مورد انتظار مشخص میکند که توسعهي بكارگيري فناوري ربات چـه پيامـدها و نتـایجی را بـراي کشـور بـه
همراه دارد .با شروع طرحهاي اجرایی در سال  1396تحقيق و توسعه به مدت سه سال به انجام خواهد رسيد و تحقيق و توسعه
در پایان سال  1398به اتمام می رسد و با انجام فعاليتهاي مورد نظر در طی سالهاي  1399تا  1402انتظـار مـیرود مراحـل
ساخت رباتهاي صنعت برق به پایان برسد به طوري که بتوان از آنها در سـالهـاي  1403تـا  1404در حـوزههـاي مختلـف
صنعت برق استفاده کرد.
 -3-4-2نتايج مورد انتظار
نتایج مورد انتظار نتایجی هستند که ازانجام اقدامات موجود در سند توسعه رباتهاي صنعت برق انتظار میرود .بر مبنـاي نتـایج
مورد انتظار پيشیبينی میشود طی سالهاي  1396تا  1404کسب و انباشت دانش فنی طراحی و ساخت ربـاتهـاي الویـتدار
صنعت برق و بكارگيري آنها در صنعت برق حاصل آید.
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 -3-4-3اقدامات مديريتی
اقدامات مدیریتی در قالب  5فعاليت زیر به انجام میرسد:
 .1گزینش مجري
 .2برپایی کميتههاي راهبري و ناظرین
 .3انجام فراخوان و گزینش مجریان
 .4تامين اعتبار
 .5گزینش مجریان پروژههاي نيمه صنعتی
اقدامات  5گانه مدیریتی براي هر دسته از طرحها به ترتيب زیر انجام میشود.
 طرح موبایل ربات :
در این طرح گزینش مجري ،برپایی کميتههاي راهبري و ناظرین ،انجام فراخوان و گـزینش مجریـان و تـامين اعتبـار در سـال
 1396و گزینش مجریان پروژههاي نيمهصنعتی در سال  1397به انجام خواهد رسيد.
 طرحهاي تله ربات و ربات :Handheld
در این دو طرح گزینش مجري ،برپایی کميتههاي راهبري و ناظرین ،انجام فراخوان و گزینش مجریان و تامين اعتبـار در سـال
 1397و گزینش مجریان پروژههاي نيمه صنعتی در سال  1398به انجام خواهد رسيد.
 طرحهاي ربات پرنده و ميكرو ربات:
در این طرحها گزینش مجري ،برپایی کميتههاي راهبري و ناظرین ،انجام فراخوان و گزینش مجریان و تـامين اعتبـار در سـال
 1398و گزینش مجریان پروژههاي نيمه صنعتی در سال  1399به انجام خواهد رسيد.
 -3-4-4برنامههای تعريف پروژه
 طرح موبایل ربات :
تعریف پروژه  POCاین طرح در سال  1396به انجام خواهد رسيد و تعریف پروژههاي نيمهصنعتی در سال  1397در نظر گرفتـه
شده است.
 طرحهاي تله ربات و ربات :Handheld
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در سال  1397و همزمان با انجام اقدامات مدیریتی ،پروژه  POCاین دو طرح تعریف شـده و در سـال  1398پـروژههـاي نيمـه
صنعتی تعریف میشود.
 طرحهاي ربات پرنده و ميكرو ربات:
پروژه  POCاین طرحها در سال  1398و پروژههاي نيمه صنعتی آنها در سال  1399تعریف میگردد.
 -3-4-5برنامه پروژههای چالش فنی ()POC
 طرح موبایل ربات :
پس از تعریف پروژههاي  POCطرح موبایل ربات در سال  ،1396اجراي این پروژه در سال  1397و طی مدت یك سال برنامـه
ریزي شده است.
 طرحهاي تله ربات و رباتهاي :Handheld
پروژه  POCاین طرحها نيز پس از تعریف پروژه در سال  1397در سال  1398به اجرا خواهد رسيد..
 طرحهاي ربات پرنده و ميكرو ربات:
اجراي پروژه  POCطرحهاي ربات پرنده و ميكرو ربات در سال  1399و به مدت یكسال برنامه ریزي شده است.
 -6-4-3برنامه تولید محصول نیمه صنعتی و صنعتی
پس از اجراي پروژههاي  POCنوبت به اجراي برنامه توليد محصول نيمه صنعتی و صنعتی میرسد.
همانطور که پيش از این گفته شد ،اجراي پروژههاي  POCهریك از طرحها طی مدت یك سال به انجام خواهد رسيد و پس از
آن زمانبندي در نظر گرفته شده براي توليد نيمهصنعتی دو سال و براي توليد صنعتی یك سال میباشد که این مراحل به ترتيب
به اجرا در خواهد آمد که روند زمانی هریك از طرحها به شرح زیر میباشد.
 طرح موبایل ربات :
اجراي برنامه توليد محصول نيمه صنعتی این طرح از ابتداي سال  1398آغاز شده و در پایان سال  1399به اتمام خواهد رسيد و
پس از آن اجراي برنامه توليد صنعتی شروع شده و طی مدت یك سال و در سال  1400خاتمه مییابد.
 طرحهاي تله ربات و ربات :Handheld
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این طرح برنامه توليد نيمه صنعتی خود را از ابتداي سال  1399آغاز مینماید و روند اجراي آن تا پایان سال  1400ادامه خواهـد
یافت و پس از اتمام برنامه توليد نيمه صنعتی در سال  1401توليد صنعتی این طرح به اجرا در خواهد آمد.
 طرحهاي ربات پرنده و ميكرو ربات:
پس از پایان پروژه  POCاین طرح در سال  1399برنامه توليد نيمه صنعتی آغاز شده و در سـالهـاي  1400و  1401بـه اجـرا
خواهد رسيد و پس از آن برنامه توليد نيمه صنعتی در سال  1402به ثمر خواهد رسيد.
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 -4نتیجهگیری :
در این فصل با توجه به نتایج فصل چهارم سند توسعه رباتهاي صنعت برق (سياستها و اقدامات ) اقـدام بـه تعریـف پـروژه و
بيان وظایف در نظر گرفته شده براي هریك از بازیگران اصلی سند نموده و با توجه به شيوه شكستن پروژهها ،اکتسـاب دانـش
فنی طراحی و ساخت ربات در قالب پنج طرح جامع ارائه شد.
در مرحله بعد هریك از طرحها و پروژههاي زیرمجموعه آنها تشریح گردیده و هدف از اجراي آن ،خروجی مورد انتظار و معيـار
پذیرش پروژه (در قالب پيوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنيمه صنعتی و صنعتی) میباشد .در گام بعد بودجه مورد نياز بـراي
پروژهها تعيين شده و نهایتا زمانبندي اجراي آنها در قالب ره نگاشت بيان گردید.
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پیوست شمارهی يك

شناسنامه طرحها
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ﻛﺪ ﻃﺮح1:

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻃﺮح و ﻫﺪف از اﺟﺮا :
ﻫﺮ رﺑﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﺘﻮان در ﺣﻮزه وﺳﻴﻌﻲ از ﻓﻀﺎي اﻃﺮاف ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ و ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ از راه دور ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد در ﺷﻤﺎر ﺗﻠﻪ رﺑﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﻲآﻳﺪ .ﺗﻠﻪرﺑﺎت ﻧﻮﻋﻲ رﺑﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ دور ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ،ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺮ
روي رﺑﺎت ،ﻣﺘﺼﺪي را از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻛﺎت رﺑﺎت ﻣﻄﻠّﻊ ﻣﻲﺳﺎزد .ﻓﻨﺎوري ﺗﻠﻪرﺑﺎتﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
دادهاﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﺟﺮاﺣﻲﻫﺎي از راه دور ،ﻋﻠﻮم ﻓﻀﺎﻧﻮردي .در واﻗﻊ ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﻣﻲﺗﻮان از ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺗﻠﻪ رﺑﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﻲ در ﺷﺒﻜﻪي ﺑﺮق ﺷﺴﺘﻦ ﻣﻘﺮهﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺑﺎتﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎرﻫﺎي
ﺳﺨﺖ و ﺧﻄﺮﻧﺎك را ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮان از آنﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﻦ ﻣﻘﺮهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح :
 ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزوي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻘﺮه
ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ :

ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح  48 :ﻣﺎه
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز -:

ﻛﺪ ﻃﺮح:
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ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻃﺮح ﺗﻠﻪ رﺑﺎت

ﻛﺪ ﻃﺮح1:

ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزوي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻘﺮه

ﻛﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ01:

ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري □

ﻓﻨﻲ □

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻫﺪف از اﺟﺮا :

ﻣﻘﺮهﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫﻮاي آزاد ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﻫﻮاي آﻟﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ،رﻃﻮﺑﺖ ،ﺗﺎﺑﺶ
آﻓﺘﺎب ،ﺑﺎرش ﺑﺎران ،وزش ﺑﺎد ،ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﺑﺎرانﻫﺎي اﺳﻴﺪي و  ...ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ،ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ،ﻃﻮل ﺷﺐ و روز ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع
آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .از ﻃﺮﻓﻲ وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻘﺮهﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺷﻜﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺮه ﻣﻲﮔﺮدد ﻟﺬا ﺷﺴﺘﻦ و ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ
ﻣﻘﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲرود .ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ و اﻗﺘﺼﺎديﺗﺮﻳﻦ راه ﺣﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﻘﺮهﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﺎدي ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﻘﺮهﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺸﺎر آب از راه دور اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﺳﺘﻲ در ﺧﻄﻮﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻲ ﺑﺮق ﻛﺮدن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻲ ﺑﺮق ﻛﺮدن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮدن
روش ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮق را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع روش ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪاي اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري رﺑﺎﺗﻴﻚ ،اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي رﺑﺎت ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﺴﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ داد
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :
 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه POC
 -2اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺧﻮان و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه
 -3ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺮوژه POC
 -4ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 -5ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 -6ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺑﻮﻣﻲﺳﺎزي رﺑﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻘﺮه
ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺮوﺟﻲ :

ﺣﺪود ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺬﻳﺮش :

ﻣﻨﺒﻊ :

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﻣﺠﺮي :




ﭘﺮوژهﻫﺎي ) POCداﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ  -ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ  -ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ(
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ )ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ -ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ (

ﻫﻤﻜﺎر :
ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ :
 ﭘﺮوژهﻫﺎي :POC
 ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ :
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺪاد

زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﻣﺘﺮاژ

ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت
ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺗﻌﺪاد

ﻫﺰﻳﻨﻪ

روﻳﺪاد :
ﺗﻌﺪاد

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري :
ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺗﻌﺪاد

ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :




ﭘﺮوژهﻫﺎي  1 : POCﺳﺎل
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  2 :ﺳﺎل

ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز :

ﻛﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ:

ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي و ﻧﻘﺸﻪي راه ﺗﻮﺳﻌﻪي رﺑﺎتﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق
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ﻛﺪ ﻃﺮح1:

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻃﺮح و ﻫﺪف از اﺟﺮا :
ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي از ﭘﻴﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ رﺑﺎت  Handheldﮔﻮﻳﻨﺪ در واﻗﻊ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه
داراي ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮدﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر دارد ﻟﺬا ﺑﺮﺧﻲ آن را روﺑﺎت ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺳﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺑﺎت در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و ﻳﺎ در اراﺋﻪ ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ .در
واﻗﻊ ﻣﻲﺗﻮان از ﻋﻠﻢ رﺑﺎﺗﻴﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ،اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗﻼف ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح :
 ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت دﺳﺘﻲ ﺗﺴﺖ ﺟﻮش ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺑﻮﻳﻠﺮ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ :

ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح  48 :ﻣﺎه
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز -:

ﻛﺪ ﻃﺮح:

ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي و ﻧﻘﺸﻪي راه ﺗﻮﺳﻌﻪي رﺑﺎتﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق
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ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻃﺮح رﺑﺎتﻫﺎي Handheld

ﻛﺪ ﻃﺮح1:

ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت دﺳﺘﻲ ﺗﺴﺖ ﺟﻮش ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺑﻮﻳﻠﺮ

ﻛﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ01:

ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري □

ﻓﻨﻲ □

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻫﺪف از اﺟﺮا :

ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ در ﺗﻮﻗﻒﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮﻳﻠﺮ را دارد ﻧﺸﺘﻲ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺘﺮ ﻳﺎ واﺗﺮوال اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﻲ آﻣﺎر ﺧﺮاﺑﻲ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻ
ﻣﻲرود ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻟﻮﻟﻪ در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲﮔﺮدد .ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر ﭘﺲ از ﺧﻠﻮت ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻴﻂ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﺴﺖ ﻣﺤﻞﻫﺎي ﺟﻮش ﺑﻪ روش رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در ﻣﻮاردي ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادي از ﺟﻮشﻫﺎ داراي ﺣﺒﺎب ﻳﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺪدا ﻟﻮﻟﻪ
ﺑﺮﻳﺪه و ﺟﻮﺷﻜﺎري ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺗﺴﺖ ﻧﻤﻮد و ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر واﺣﺪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﻣﻲﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎت دﺳﺘﻲ ﺗﺴﺖ ﺟﻮش ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي زﻳﺎدي دارد از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ در ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮي ﻧﺪارد و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺗﺴﺖ ﻳﻜﺒﺎره آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺟﻮﺷﻜﺎري و اداﻣﻪ ﻛﺎر ،ﺗﺴﺖ ﺟﻮش اﻧﺠﺎم و
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز آن را اﺻﻼح ﻧﻤﻮد.
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :
 -7ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه POC
 -8اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺧﻮان و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه
 -9ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺮوژه POC
 -10ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 -11ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 -12ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺑﻮﻣﻲﺳﺎزي رﺑﺎت دﺳﺘﻲ ﺗﺴﺖ ﺟﻮش ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺑﻮﻳﻠﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺮوﺟﻲ :

ﺣﺪود ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺬﻳﺮش :

ﻣﻨﺒﻊ :

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﻣﺠﺮي :

 ﭘﺮوژهﻫﺎي ) POCداﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ  -ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ  -ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ(
 ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ )ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ -ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ (
ﻫﻤﻜﺎر :
ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ :

 ﭘﺮوژهﻫﺎي :POC
 ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ :
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺪاد

زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﻣﺘﺮاژ

ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت
ﺗﻌﺪاد

ﻫﺰﻳﻨﻪ

روﻳﺪاد :
ﺗﻌﺪاد

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري :
ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺗﻌﺪاد

ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :




ﭘﺮوژهﻫﺎي  1 : POCﺳﺎل
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  2 :ﺳﺎل

ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز :

ﻛﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ:

ﻫﺰﻳﻨﻪ
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ﻛﺪ ﻃﺮح1:

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻃﺮح و ﻫﺪف از اﺟﺮا :
ﻣﻴﻜﺮو رﺑﺎت ﻳﺎ رﻳﺰ رﺑﺎت اﺳﺎﺳﺎ ﻳﻚ رﺑﺎت ﻛﻮﭼﻚ در اﺑﻌﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎر ﻛﺮدن در اﻳﻦ اﺑﻌﺎد را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ و ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ روﺗﻮر داﺧﻞ ﻳﻚ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﻣﻲﺗﻮان از اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺑﺎزرﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ آنﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح :
 ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺑﺎزرس ژﻧﺮاﺗﻮر
ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ :

ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح  48 :ﻣﺎه
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز -:

ﻛﺪ ﻃﺮح:
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ﻛﺪ ﻃﺮح1:

ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺑﺎزرس ژﻧﺮاﺗﻮر

ﻛﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ01:

ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري □

ﻓﻨﻲ □

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻫﺪف از اﺟﺮا :

اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﻲﻫﺎ ،ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن روﺗﻮر از درون اﺳﺘﺎﺗﻮر اﺳﺖ .ﺧﺎرج ﻛﺮدن روﺗﻮر و اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺪت ﺗﻮﻗﻒ واﺣﺪ و ﺧﺴﺎرت ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎل وارد آﻣﺪن ﺧﺴﺎرت در ﺣﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد .اﺧﻴﺮا ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ژﻧﺮاﺗﻮر
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﺴﺘﻮم و ﺟﻨﺮال اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ و ﻫﻴﺘﺎﭼﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ روﺑﺎتﻫﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻗﻒ ژﻧﺮاﺗﻮر و ﺑﺪون ﺧﺎرج ﻛﺮدن روﺗﻮر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎ
ﻳﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﺷﻴﻦﻫﺎﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺨﺮب را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ روﺑﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و اﻣﻜﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ را ﺑﺪون ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن روﺗﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي
ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :
 -13ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه POC
 -14اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺧﻮان و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه
 -15ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺮوژه POC
 -16ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 -17ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 -18ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺑﻮﻣﻲﺳﺎزي رﺑﺎت ﺑﺎزرس ژﻧﺮاﺗﻮر
ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺮوﺟﻲ :

ﺣﺪود ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺬﻳﺮش :

ﻣﻨﺒﻊ :

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﻣﺠﺮي :




ﭘﺮوژهﻫﺎي ) POCداﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ  -ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ  -ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ(
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ )ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ -ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ (

ﻫﻤﻜﺎر :
ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ :
 ﭘﺮوژهﻫﺎي :POC
 ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ :
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺪاد

زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﻣﺘﺮاژ

ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت
ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺗﻌﺪاد

ﻫﺰﻳﻨﻪ

روﻳﺪاد :
ﺗﻌﺪاد

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري :
ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺗﻌﺪاد

ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :




ﭘﺮوژهﻫﺎي  1 : POCﺳﺎل
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  2 :ﺳﺎل

ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز :

ﻛﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ:

ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي و ﻧﻘﺸﻪي راه ﺗﻮﺳﻌﻪي رﺑﺎتﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق
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ﻛﺪ ﻃﺮح1:

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻃﺮح و ﻫﺪف از اﺟﺮا :
رﺑﺎت ﻣﺘﺤﺮك ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل در
اﻳﺮان ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ ،ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ و ﻳﺎ دﻛﻞﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻠﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﻴﺎر دور اﻓﺘﺎده اﻧﺠﺎم
ﻣﻲﺷﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻧﻴﺮوي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﺮ ﻳﺎ ﻫﻠﻲﻛﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮاي ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺑﺎﺗﻴﻚ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻛﺎﺑﺮد ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﻲ در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و ﻳﺎ در اراﺋﻪ ﺳﺮوﻳﺲ و
ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻣﻲﺗﻮان از ﻋﻠﻢ رﺑﺎﺗﻴﻚ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهوري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ،اﻓﺰاﻳﺶ
دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗﻼف ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺿﺎﻳﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺑﺎتﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺖ و ﺧﻄﺮﻧﺎك را ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﺴﺎن
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح :
 ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭼﺮاغﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ
 ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺑﺎزرس ﺧﻂ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي )ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮ روي ﺧﻂ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي(
 ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺑﺎزرس ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي دﻳﻮاره ﺑﻮﻳﻠﺮ )ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮ روي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ(
ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ :

ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح  48 :ﻣﺎه
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز -:

ﻛﺪ ﻃﺮح:

ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي و ﻧﻘﺸﻪي راه ﺗﻮﺳﻌﻪي رﺑﺎتﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق
65
وﻳﺮاﻳﺶ اول ،ﻣﻬﺮ 1395

ﻓﺎز  :5ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺗﻬﻴﻪ رهﻧﮕﺎﺷﺖ
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻃﺮح ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ رﺑﺎت

ﻛﺪ ﻃﺮح1:

ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭼﺮاغﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ

ﻛﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ01:

ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري □

ﻓﻨﻲ □

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻫﺪف از اﺟﺮا :

ﭼﺮاغﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ،دوده و ﺳﺎﻳﺮ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ،ورود ﺣﺸﺮات و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ دارﻧﺪ .ﺷﺴﺘﺸﻮي
ﭼﺮاغﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻛﻮﭼﻪ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻓﺮﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺑﺎزو ﺑﻪ ﺗﻴﺮ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﺎﻻﺑﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ
ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد وﻟﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮي روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﻲ و ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺎﻻي ﻣﺴﻴﺮ دﺷﻮاريﻫﺎي زﻳﺎدي را اﻳﺠﺎد
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﻻﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺰرﮔﺮاه ،اﺧﺘﻼل در ﺗﺮاﻓﻴﻚ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻠﻨﺪ و
ﮔﺮاﻧﻘﻴﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻳﻚ روﺑﺎت ﻛﺎرآﻣﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و راه اﻧﺪازي ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺰاﻳﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در اﻳﻦ
راﺳﺘﺎ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭼﺮاغﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :
 -19ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه POC
 -20اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺧﻮان و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه
 -21ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺮوژه POC
 -22ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 -23ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 -24ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺑﻮﻣﻲﺳﺎزي رﺑﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻘﺮه
ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺮوﺟﻲ :

ﺣﺪود ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺬﻳﺮش :

ﻣﻨﺒﻊ :

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﻣﺠﺮي :
 ﭘﺮوژهﻫﺎي ) POCداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ  -ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ  -ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ(
 ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ )ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ -ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ (
ﻫﻤﻜﺎر :
ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ :

 ﭘﺮوژهﻫﺎي :POC
 ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ :
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺪاد

زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﻣﺘﺮاژ

ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت
ﺗﻌﺪاد

ﻫﺰﻳﻨﻪ

روﻳﺪاد :
ﺗﻌﺪاد

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري :
ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺗﻌﺪاد

ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :




ﭘﺮوژهﻫﺎي  1 : POCﺳﺎل
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  2 :ﺳﺎل

ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز :

ﻛﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ:

ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي و ﻧﻘﺸﻪي راه ﺗﻮﺳﻌﻪي رﺑﺎتﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق
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ﻓﺎز  :5ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺗﻬﻴﻪ رهﻧﮕﺎﺷﺖ
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻃﺮح ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ رﺑﺎت

ﻛﺪ ﻃﺮح1:

ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺑﺎزرس ﺧﻂ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي )ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮ روي ﺧﻂ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي(

ﻛﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ02:

ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري □

ﻓﻨﻲ □

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻫﺪف از اﺟﺮا :

ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺣﻮادث ﺷﺒﻜﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﺮه ،زدﮔﻲ ﺳﻴﻢ ،آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﺰوﻻﺗﻮرﻫﺎ ،ﺷﻞ ﺷﺪن اﺗﺼﺎﻻت ،ﺳﺮﻗﺖ ﻧﺒﺸﻲ دﻛﻞﻫﺎ و  ...از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﻪ آن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﺸﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرتﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺪي آب و ﻫﻮا ،ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻓﺮاد در ﺑﺎزدﻳﺪ دﻗﻴﻖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻤﻪ اﺟﺰاء ﺧﻄﻮط ﻣﻲﮔﺮدد .از ﻃﺮﻓﻲ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزدﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد را ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ و
ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎتﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎﺗﻲ ﺑﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺮﻛﺖ روي ﺧﻂ ﺑﺮق دار ،ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺴﺒﺮداري و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺪرن ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را
ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :
 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه POC
 -2اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺧﻮان وﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه
 -3ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺮوژه POC
 -4ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 -5ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 -6ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﺑﻮﻣﻲﺳﺎزي دﺳﺘﮕﺎه رﺑﺎت ﺑﺎزرس ﺧﻂ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي )ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮ روي ﺧﻂ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي(
ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺮوﺟﻲ :

ﺣﺪود ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺬﻳﺮش :

ﻣﻨﺒﻊ :

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و
ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﻣﺠﺮي :

 ﭘﺮوژهﻫﺎي ) POCداﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ  -ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ – ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ(
 ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ )ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ -ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ (
ﻫﻤﻜﺎر :
ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ :

 ﭘﺮوژهﻫﺎي : POC
 ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ :
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺪاد

زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﻣﺘﺮاژ

ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت
ﺗﻌﺪاد

ﻫﺰﻳﻨﻪ

روﻳﺪاد :
ﺗﻌﺪاد

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري :
ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺗﻌﺪاد

ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :

 ﭘﺮوژهﻫﺎي  1 : POCﺳﺎل
 ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  2 :ﺳﺎل
ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز :

ﻛﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ:

ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي و ﻧﻘﺸﻪي راه ﺗﻮﺳﻌﻪي رﺑﺎتﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق
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ﻓﺎز  :5ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺗﻬﻴﻪ رهﻧﮕﺎﺷﺖ
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻃﺮح ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ رﺑﺎت

ﻛﺪ ﻃﺮح1:

ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺑﺎزرس ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي دﻳﻮاره ﺑﻮﻳﻠﺮ )ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮ روي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ(

ﻛﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ03:

ﻓﻨﻲ □

ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري □
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻫﺪف از اﺟﺮا :

ﺑﻮﻳﻠﺮ ﻳﻜﻲ از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺻﻠﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﻲ اﺳﺖ و ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎر آن ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر ،ﺧﺮوج ﺑﻮﻳﻠﺮ اوﻟﻴﻦ دﻟﻴﻞ
ﺗﻮﻗﻒ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﻲ در دﻧﻴﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻴﻤﻲ از اﻳﻦ ﺧﺮوجﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺘﻲ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮﻫﻴﺘﺮ و ﻧﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺘﻲ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي
واﺗﺮوال اﺳﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ  12ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﻲﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﻳﻠﺮ آﻧﻘﺪر ﺧﻨﻚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﻴﺮ داﺧﻞ آن رﻓﺖ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺎ راه اﻧﺪازي و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎر ﻧﺎﻣﻲ در
ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  24اﺳﺖ .ﺧﺴﺎرت ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﺴﺎرت ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺮار آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ
اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻛﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت اﺷﻜﺎل ،دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻃﺮحﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻮﻳﻠﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ روﺑﺎتﻫﺎي ﺑﺎﻻروﻧﺪه ﻳﻜﻲ از
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲِ ﻣﻄﺮح در ﺑﺎزرﺳﻲ ،اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ روﺑﺎت ﺑﺎﻻروﻧﺪه ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺴﺖ روي آن ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺎزرﺳﻲ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي دﻳﻮارهاي ﺑﻮﻳﻠﺮ
اﺳﺖ .اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺬف دارﺑﺴﺖ ،ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ ﺑﻮدن آن ﺷﻮد.
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :
 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه POC
 -2اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺧﻮان و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه
 -3ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺮوژه POC
 -4ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 -5ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 -6ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﺑﻮﻣﻲﺳﺎزي رﺑﺎت ﺑﺎزرس ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي دﻳﻮاره ﺑﻮﻳﻠﺮ )ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮ روي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ(
ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺮوﺟﻲ :

ﺣﺪود ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺬﻳﺮش :

ﻣﻨﺒﻊ :

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و
ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﻣﺠﺮي :




ﭘﺮوژهﻫﺎي ) POCداﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ  -ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ  -ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ(
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ )ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ -ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ (

ﻫﻤﻜﺎر :
ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ :




ﭘﺮوژهﻫﺎي : POC
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ :

ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺪاد

زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﻣﺘﺮاژ

ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت
ﺗﻌﺪاد

ﻫﺰﻳﻨﻪ

روﻳﺪاد :
ﺗﻌﺪاد

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري :
ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺗﻌﺪاد

ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :




ﭘﺮوژهﻫﺎي  1 : POCﺳﺎل
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  2 :ﺳﺎل

ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز :

ﻛﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ:

ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي و ﻧﻘﺸﻪي راه ﺗﻮﺳﻌﻪي رﺑﺎتﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق
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ﻛﺪ ﻃﺮح1:

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻃﺮح و ﻫﺪف از اﺟﺮا :
ﻛﻠﻴﻪ رﺑﺎتﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮواز را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﻳﻦ رده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﻫﺪاﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع
روﺑﺎتﻫﺎ در آﺳﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان از ارﺗﺒﺎط ﺑﻲﺳﻴﻢ ﻳﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮوازي ﺧﺎﺻﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺮاي اﻫﺪاﻓﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري ﻫﻮاﻳﻲ ،ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺣﻤﻞ
ﻗﻄﻌﺎت و اﺑﺰار آﻻت از اﻳﻦ ﻧﻮع رﺑﺎتﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .رﺑﺎتﻫﺎي ﭘﺮﻧﺪه در واﻗﻊ وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺮﻧﺪهي ﻋﻤﻮد ﭘﺮوازي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر ،ﻧﻴﻤﻪ ﺧﻮدﻛﺎر و ﻳﺎ
دﺳﺘﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻛﻮﭼﻚ ،ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺮواز و ﻓﺮود ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻤﻞ اﺟﺴﺎم و ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺎﻻي اﻳﻦ رﺑﺎتﻫﺎ ،اﻣﺮوزه ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ
در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎتﻫﺎدر ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ،ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ درﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻄﻮط ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح :
 ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺑﺎزرس ﺧﻂ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي )ﻧﻮع ﭘﺮﻧﺪه(
ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ :

ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح  48 :ﻣﺎه
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز -:

ﻛﺪ ﻃﺮح:

ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي و ﻧﻘﺸﻪي راه ﺗﻮﺳﻌﻪي رﺑﺎتﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق
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ﻛﺪ ﻃﺮح1:

ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺑﺎزرس ﺧﻂ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي )ﻧﻮع ﭘﺮﻧﺪه(

ﻛﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ01:

ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري □

ﻓﻨﻲ □

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻫﺪف از اﺟﺮا :
ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺣﺪي رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد و روشﻫﺎي ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻴﻨﻲ ﭘﺮ ﻧﻘﺺ و ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺣﻮادث
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﻪ ﺧﺴﺎرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ زﻳﺎدي را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي روشﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .ﺑﺪون ﺷﻚ ﻛﺎراﻳﻲ و ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي رﺑﺎتﻫﺎ و ﻧﻴﺰ دﻗﺖ ﺑﺎﻻي آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮل ﺷﮕﺮﻓﻲ در ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي آن در ﮔﺎمﻫﺎي ﺑﻌﺪي )اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮات  (on lineﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲﻫﺎي اﺿﻄﺮاري و ﺣﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﺳﺮوﻳﺲ
وﺗﻌﻤﻴﺮات ﺷﺒﻜﻪ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎت ﺑﻪ ﺟﺎي روشﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ) ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻴﻨﻲ ( ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﻲ و ﺣﺘﻲ رﻓﻊ
ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮاﻗﺺ  on lineﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲﮔﺮدد و اﻳﻦ اﻣﺮ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺣﻮادث ﺧﻂ )ﻗﻄﻊ ﺧﻂ( و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرتﻫﺎي ﻓﻨﻲ واﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺑﺎزرس ﺧﻂ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي )ﻧﻮع ﭘﺮﻧﺪه( ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري را ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :
 -25ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه POC
 -26اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺧﻮان و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه
 -27ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺮوژه POC
 -28ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 -29ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 -30ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺑﻮﻣﻲﺳﺎزي رﺑﺎت ﺑﺎزرس ﺧﻂ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي )ﻧﻮع ﭘﺮﻧﺪه(
ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺮوﺟﻲ :

ﺣﺪود ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺬﻳﺮش :

ﻣﻨﺒﻊ :

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،POCﻧﻴﻤﻪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﻣﺠﺮي :




ﭘﺮوژهﻫﺎي ) POCداﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ  -ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ  -ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ(
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ )ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ -ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ (

ﻫﻤﻜﺎر :
ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ :




ﭘﺮوژهﻫﺎي :POC
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ :

ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺪاد

زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﻣﺘﺮاژ

ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت
ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺗﻌﺪاد

ﻫﺰﻳﻨﻪ

روﻳﺪاد :
ﺗﻌﺪاد

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري :
ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺗﻌﺪاد

ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :




ﭘﺮوژهﻫﺎي  1 : POCﺳﺎل
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  2 :ﺳﺎل

ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز :

ﻛﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ:

ﻫﺰﻳﻨﻪ
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 -1مقدمه
معموالً هیچ تضمینی برای اینکه سیاستها و برنامههای اتخاذ شده بتوانند به توسعه موفق فناوری منجر شوند ،وجود ندارد.
بنابراین ،گاهی پس از آنکه سیاستی اجرا شد ،ذینفعان ،سیاستگذاران و یا تحلیلگران تصمیم میگیرند که میزان یا چگونگی
تحقق اهداف مورد نظر را ارزیابی کنند.
در این فصل به منظور ارزیابی و بهروزرسانی پروژههای تعریف شده در مراحل قبل که در راستای دستیابی به اهداف سند تدوین
شدهاند ،ابتدا شاخصهای عملکردی و اثربخشی متناسب با اهداف سند تعیین شده و سپس ساختار مورد نیاز برای ارزیابی و
بهروزرسانی سند ارائه میگردد .نهایتا مکانیزمی برای ارزیابی و بهروزرسانی بیان میشود تا شیوه ارزیابی و بهروزرسانی سند به
صورت شماتیک مشخص گردد.

 -2تدوین ساختار نظارت و بهروزرسانی ،مكانیزم ارزیابی و شاخصهای عملكردی و
اثربخشی
ارزیابی ،بررسی نظاممند و هدفمند تأثیرات یک سیاست ،راهکار و برنامه بر روی اهدافی است که سازمان میخواهدد بده آنهدا
دست پیدا کند.
برای ارزیابی و به روز رسانی ،پیشنهاد میشود که مالحظات زیر انجام گیرند:
 ارزیابی زمانی تأثیرگذار است که همراستا با ماموریت و اهداف برنامه باشد .برای این کار باید نقشهراه تددوین شدده در
بخش برنامه عملیاتی ارزیابی شود و میزان حرکت و پیشرفت بده سدمت اهدداف آن بدر اسداو هم دویی بدا اهدداف
باالدستی سنجیده شود .در اینجا میتوان از "مدل منطقی" برای تحلیل پیامدهای تدریجی که در طول اجدرای نقشده
راه حاصل میشوند استفاده کرد .در مورد مدل منطقی در انتهای این بخش توضیحاتی ارائه شده است.
 از آن جا که مبنای ارزیابی مقای ه میان دو حالت حال و گذشته است ،بر اساو سه قالب کلدی مدیتدوان بده ارزیدابی
سیاست و تحلیل تاثیرات آن پرداخت:
 مقای ه وضعیت قبل و بعد از برنامه  :مقای ه وضعیت در دو نقطه یکی قبل از اجرای برنامههدا و دیگدری بعدد از
اجرا.

سند راهبردی و نقشهی راه توسعهی رباتهای صنعت برق
2
فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بهروزرسانی

ویرایش اول ،مهر 1395

 مقای ه وضعیت در دو حالت بود یا نبود برنامه  :مقای ه میان وضعیت بخشهایی که تحت تدأثیر سیاسدت مدورد
نظر قرار گرفتهاند با سایر بخشها.
 مقای ه وضعیت گروههای کنترل و آزمایشی قبل و بعد از اجرای برنامه  :مقای ه وضدعیت میدان دو گدروه تحدت
کنترل (بدون اجرای سیاستها) و آزمایشی (با اجرای سیاستها).
با در نظر داشتن یکی از حاالت مقای ه حال و گذشته ،الزم است تا از یکی از این روشها برای ارزیابی استفاده شود:
 پیمایش نوآوری :پیمایش نوآوری تصویر واضحی از وضعیت نوآوری در بنگاهها را به نمایش میگذارد و از این طریدق
اطالعات الزم برای ارزیابی سیاستها را در اختیار قرار میدهد .این روش به بررسی عوامل مؤثر بر ندوآوری فناورانده،
فعالیتها و هزینههای نوآوری در بنگاهها ،ویژگیهای بنگاه نوآور و پیامدهای نوآوری میپردازد.
 استفاده از مدلهای اقتصادسنجی :این بخش شامل روشهای زیر میباشد:
 مدلسازی و شبیهسازی اقتصاد کالن که سیاستگذاران به کمک آن نتایج مورد انتظار گزینهها و انتخابهدا
را تحلیل و مقای ه میکنند.
 استفاده از مدلهای اقتصادسنجی خرد که وضعیت و عملکرد یک واحد اقتصادی را بررسی میکنند.
 مدلهای اندازهگیری بهرهوری که بهرهوری نیروی کار ،یک واحد اقتصادی (سطح خرد) ،یک بخش صنعتی
(سطح میانی) و یا بهرهوری یک منطقه یا کشور (سطح کالن) را بررسی میکنند.
 ارزیابی توسط خبرگان :استفاده از نظر خبرگان در مواقعی که اطالعات و شواهد کافی وجود ندارد و ارزیابی پیامددهای
برنامهها و پروژهها از سایر روشها امکانپذیر نی ت ،تصویری کلی از کیفیت و تأثیر این سیاستها ارائه میکند.
 اتخاذ تصمیم مقتضی  :بر اساو نتایج بخشهای قبل باید تصمیم مقتضی در سه قالب اقدام تدافعی ،اقدام اصالحی و
یا ارزیابی مجدد فرایند گرفته شود .اگر نتیجه تحلیل ،انحراف از اهداف باالدستی را نشان ندهد ،تصمیم صحیح انجدام
اقدام تدافعی است .به این معنی که اجرای برنامهها به همین صورت فعلی ادامه پیدا کند .اگر نتیجده تحلیدل نمایدانگر
نیاز به اصالح در بخشی از نقشه راه تدوین شده بود ،اقدامات اصالحی باید بدر روی بخدشهدایی از نقشدهراه صدورت
بگیرد .در نهایت اگر مفروضات کلیدی سیاست به وضوح اعتبار خود را از دست بدهند ،باید به ارزیابی مجددد و تددوین
دوباره نقشه راه پرداخته شود.
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نظام ارزیابی و بهروزرسانی ،به منظور ارزیابی میزان تحقق اهداف و اجرای اقدامات مندرج در سند توسعه رباتهای صنعت بدرق
طراحی میگردد .به این منظور الزم است که شاخصهایی برای ارزیابی میزان تحقق اهداف سند مذکور درنظر گرفته شود .این
شاخصها باید به صورت دورهای توسط م ئولین مرتبط اندازهگیری و اعالم شود.
 -2-1شاخصهای عملكردی و اثر بخشی
بر مبنای جنس فعالیتهای طرح ،شاخصهای زیر به عنوان شاخص سنجش عملکردی پیشنهاد میشود:
 شاخص توسعه فناوری :که مشتمل بر سه دسته زیر میباشد:
 درصد پیشرفت واقعی (تق یم) بر پیشرفت برنامهای اقدامات و پروژهها
 میزان انحراف زمانی اقدامات و پروژهها
 میزان هزینه صورت گرفته در طرحها و پروژهها با توجه به پیشرفت آنها
شاخص اثربخشی یا شاخص کلیدی نیز به صورت زیر پیشنهاد میشود:
 درصد پیشرفت اجرایی توسعه فناوری (بومی سازی) ربات بازوی مکانیکی ش تشوی مقره مطابق با پیوسدت فندی تعریدف
پروژه
 درصد پیشرفت اجرایی توسعه فناوری (بومی سازی) ربات ش تشوی چراغهای روشنایی معابر مطابق با پیوست فنی تعریف
پروژه
 درصد پیشرفت اجرایی توسعه فناوری (بومی سازی) ربات بازرو خط فشار قوی (حرکت بر روی خط فشار قوی) مطابق بدا
پیوست فنی تعریف پروژه
 درصد پیشرفت اجرایی توسعه فناوری (بومی سازی) ربات بازرو لولههای دیواره بویلر (حرکت بر روی لولههدا) مطدابق بدا
پیوست فنی تعریف پروژه
 درصد پیشرفت اجرایی توسعه فناوری (بومی سازی) ربات بازرو خط (نوع پرنده) مطابق با پیوست فنی تعریف پروژه
 درصد پیشرفت اجرایی توسعه فناوری (بومی سازی) ربات دستی ت ت جوش لولههای بویلر مطابق با پیوست فندی تعریدف
پروژه
 درصد پیشرفت اجرایی توسعه فناوری (بومی سازی) ربات ربات بازرو ژنراتور مطابق با پیوست فنی تعریف پروژه
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 -2-2ساختار نظارت و بهروزرسانی سند
در شکل ( )1ساختار نظارت و به روز رسانی سند توسعه رباتهای صنعت برق نشان داده شده اسدت .در ایدن سداختار پیشدنهاد
میشود پژوهشگاه نیرو به عنوان متولی ارزیابی و گزارشگیری شاخصهای مذکور درنظر گرفته شود .هر شرکت ذیصالح دیگر
نیز میتواند عهدهدار این م ئولیت شود.

شكل  -1ساختار ارزیابی سند توسعه رباتهای صنعت برق

شورای تحقیقات وزارت نیرو استماع گزارش و تصویب قوانین را برعهده دارد ،کمیته راهبری وظیفه بررسدی عملکدرد و تحلیدل
تاثیر محتوای بهروزآوری سند و پژوهشگاه نیرو بعنوان تیم فنی وظیفه درخواست بازنگری ،ارسال بازنگری برای شدورای عدالی،
اندازهگیری شاخصها ،تهیه گزارش و برگزاری جل ات کمیته راهبری را برعهده دارد.
بهره برداران و شرکتهای فناور میبای ت در اندازهگیری شاخصها و کمدک در بدهروزرسدانی سدند همکداری داشدته باشدند.
بهرهبرداران توانیر و صنعت برق میباشد.
 -2-3مكانیزم ارزیابی و به روز رسانی سند توسعه رباتهای صنعت برق
 -1-3-2مكانیزم ارزیابی سند
در شکل ( )2ساختار نظارت و ارزیابی سند توسعه رباتهای صنعت برق نشان داده شده است.
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شكل  -2مكانیزم نظارت و ارزیابی سند توسعه رباتهای صنعت برق

 -2-3-2مكانیزم بهروزرسانی سند
پیشنهاد میشود در این مرحله نیز گروه فنی توسعه فناوری در پژوهشگاه نیرو گزارش آخرین وضعیت تحقق اهدداف و اقددامات
سند توسعه رباتهای صنعت برق را به کمیته راهبری ارائه داده و این کمیته در جل ات ادواری خدود گدزارش تحقدق اهدداف و
اقدامات را بررسی مینماید .سپس نتایج بررسیهای خود را مجددا به گروه فنی جهت انجام بررسیهای تکمیلی ارجاع میدهدد.
این گروه با دست اندرکاران ن بت به تشکیل جل ات نظرسنجی و نیازسنجی اقدام میکند .خروجی این جل ات منجر بده تهیده
پیشنویس تغییرات اسناد توسعه فناوری میگردد .این پیشنویس جهت تصمیمگیری و به روز رسانی اسناد توسدعه فنداوری بده
کمیته راهبری ارائه میشود و کمیته راهبری ن بت به تهیه ن خه جدید سند فناوری اقدام میکند .نهایتا این ن خه جدید جهت
تصویب به شورای عالی تحقیقات وزارت نیرو برق ارائه میگردد و بدین ترتیب ویرایش جدید سند توسعه رباتهای صنعت بدرق
ابالغ میگردد.
با بررسیهای صورت گرفته و با توجه به نوع پروژههای موجود در سند و شاخصهای ارزیابی مشخص شده ،پیشنهاد مدیشدود
فرآیند ارزیابی شاخصها به صورت سه ماهه و همچنین فرآیند بهروزرسدانی سدند بده صدورت یدک سدال صدورت بگیدرد .لدذا
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شاخصهای کلیدی زیر به منظور بررسی میزان تحقق اهداف سند دربازبینیها مورد بررسی قرار گرفته و سدند در صدورت نیداز
مورد بازنگری و بهروزرسانی قرار خواهد گرفت.

شكل  -3مكانیزم بهروزرسانی سند توسعه رباتهای صنعت برق

نتیجهگیری
در این گزارش ساختار نظارت و بهروزرسانی سند توسعه رباتهای صنعت برق ترسیم شد و در آن پژوهشگاه نیرو بعنوان متدولی
ارزیابی و گزارشگیری شاخصهای مذکور پیشنهاد میشود .شاخصهای عملکردی مورد نظر بدرای رسدیدن بده چشدم اندداز و
اهداف کالن شامل رصد پیشرفت واقعی بر پیشرفت برنامهای اقدامات و پروژهها ،میزان انحراف زمدانی اقددامات و پدروژههدا و
میزان هزینه صورت گرفته در طرحها و پروژهها با توجه به پیشرفت آنها میباشد.
روند و مکانیزم ارزیابی و بهروزرسانی سند توسعه فناوری نیز بر اساو ساختار نظارت تعیین گردید .در روند بهروزرسانی سند
مذکور ،بهرهبردار ،گروه فنی وکمیته راهبری دخالت داشته و نهایتا نتیجه سند بهروزرسانی شده توسط شورای تحقیقات وزارت
نیرو تصویب و ابالغ میشود.

