
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP10‐15  
  سازي ربات بازرس ژنراتور با قابليت بازرسي فاصله هوايي و تست عايقي  طراحي و پياده  :پروژه عنوان

  هاي كنترل، حفاظت و پايش نيروگاهطرح ارتقاء و استاندارد سازي سيستم  عنوان طرح:
  نيروگاه كنترل سيستم طراحي سند  عنوان سند:

  ماه 12 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 
  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي: 

ها كاربرد رو به گسترشي يافته است. از  جمله اين ها در نيروگاهها، استفاده از آنامروزه با پيشرفت تكنولوژي در زمينه ساخت ربات
تجهيزات مدرن كنترلي و ابزاردقيق امكان بازرسي سريع، دقيق و مطمين ژنراتور را ها، ربات بازرس ژنراتور است كه با استفاده از ربات

درجه، بدون نياز به خروج روتور ژنراتور، را فراهم  360از طريق ورود به فاصله هوايي روتور و استاتور و حركت در جهت طولي و دوراني 
  كند.مي

وتور و استاتور ژنراتور در مراحل اوليه با اقدامات سريع كادر تعميراتي از ها قادرند ضمن آشكارسازي هر نوع عيب راين نوع ربات
  گسترش معايب در ژنراتور و توقف طوالني مدت آن جلوگيري كنند.

مدت واحد نيروگاهي از طريق حركت در هاي كوتاههدف از اين پروژه طراحي يك ربات بازرس ژنراتور است كه قادر باشد در توقف
  نراتور، معايب مربوط به روتور و استاتور را آشكار و اطالعات را به بيرون گزارش كند.فاصله هوايي ژ

  مراحل اجراي پروژه:
 المللي ربات بازرس ژنراتورهاي بينبررسي مدارك و مستندات سازنده .1

 درجه 360طراحي مكانيكي ربات به منظور ورود به فاصله هوايي هر نوع ژنراتور و حركت در طول ژنراتور همراه با گردش  .2

 تهيه مشخصات فني تجهيزات ابزاردقيق قابل نصب بر روي ربات .3

 افزار مناسب جهت راهبري و حركت رباتتهيه سخت افزار و نرم .4

  ردازش آن و نمايش بر روي مانيتوربه كامپيوتر خارج از ژنراتور و پآوري شده توسط ربات ارسال اطالعات جمع .5
  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي

  هاي ذيل را دارا باشد:طراحي ربات بايد به نحوي باشد كه ويژگي
 هاي مختلف را داشته باشد.قابليت استفاده در ژنراتورهاي با ابعاد و سازنده -1

ديدگي جهت نمايش هرگونه جسم خارجي در فاصله هوايي، هر نو خراش و آسيب IRيربرداري مرئي و مجهز به سنسورهاي تصو -2
 دهي باشد.هاي روتور و استاتور و همچنين تشخيص نقاط داغ روي استاتور و روتور با قابليت آدرسبر روي رنگ شينه

 هاي روتور و استاتور را چك نموده و گزارش كند.استحكام گوه -3

 كننده روتور و استاتور را از طريق سنسور تصويربرداري آشكار سازد.هاي ماده خنكحتمالي مسير كانالگرفتگي ا -4

گيرد را ايجاد شار مغناطيسي ضعيف كه در حين حركت در فاصله هوايي صفحات هسته استاتور و عايق مابين آن شكل مي -5
 بازرسي و سالمت و يا عيب آن را گزارش نمايد.

  ر فراخوان:الزامات شركت د
 دانشگاهي  محقق اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF03‐1) 

 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07‐3) 

 ها دانشگاه واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF08‐1) 
 اطالعات تماس:

  :4476داخلي  88079400تلفن  
  :آدرس پست الكترونيكيPCSD@nri.ac.ir 

 


