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 RFP35-3 
 پست فرمان اتاق اپراتور ربات ساخت و طراحی :پروژه عنوان

 - عنوان طرح:
 هاي صنعت برقسند توسعه فناوري ربات واحد اجرایی:

 ماه 12: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

مرتبط با کامالً که تجربه و زمینه کاري  ه خواهند شددر ارزیابی فراخوان شرکت داد هاییالزم به ذکر است که تنها شرکت 
 د.نشرکت دانش بنیان باشهمچنین داشته و (داراي محصول صنعتی)  یرباتیکهاي پروژه

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
 نیازمندي فشار قوي هاپستدر حوزه  برق شبکه از پایدار و مطمئن مستمر، برداريبهره زمینه در خود نیاز رفع به منظور برق صنعت

 حاضر درحال. باشدمی پست فرمان اتاق تجهیزات ها وتابلو کلیه بازرسی و نظارت پایش، جهت ایمن و مطمئن رباتیک سیستم یک
 این داخل در اوقات گاهی که شوندمی مانور و هدایت دور راه از صورت به اپراتور بدون و اسکن صورت به برق هايپست از برخی
  .است داده رخ...  و هابلوك نرمان فیدرها، سوزي آتش از قبیل ناگواري حوادث کنترل مرکز آگاهی عدم دلیل به هاپست

 امور کنترل، مراکز( مربوطه مبادي به رسانیاطالع و بازرسی ،مانیتورینگ کار که دارد وجود رباتی ساخت و طراحی به نیاز رو این از
 ربات این حرکت .دهد انجام حوادث وقوع از پیشگیري و موقع به و درست کردن عمل براي را) مانور هايگروه و هاپست برداريبهره

جهت باز و بسته کردن  بازو به مجهز بایدربات  و است شده گرفته نظر در بازرسی جهت پست هاي مختلفدر بخش ریلی صورت به
 .باشد انتظار مورد هايبازرسیتشخیص حرارت، دود و  تجه الزم سنسورهاي و مناسب هايدوربین ،یک نوع کلید

به همراه را ت پسهاي داخلی تجهیزات و بخشکامل مانیتورینگ  امکان پست جایگزین اپراتور عنوان به ربات این که رودمی انتظار
 :نماید فراهم زیر شرح بهبعضی تجهیزات (با استفاده از یک بازو)  کنترل محدود

 (بازدید بصري و تشخیص عیب) المپ تست کنترل و پست تابلوهاي هايآالرم رهپنج سوختگی کنترل -
 تابلوها و بلوك نرمان تجهیزات حرارتی و ظاهري بازدید -
 ..و . رهاوکنت گیري،اندازه هايدستگاه مقادیرتمامی  کلی بطور و توان ،بار ولتاژ، مقادیر قرائت -
 سلکتورها کردن باز و قفل -
 ... و Earth fault مانندي آنها هاآالرم و هارله عملکرد قرائت -
 نوري فیبر اتاق و خانه باتري و رله سالن يظاهر بازدید -
 تجهیزات بار و صفحه هايآالرم و فیدرها آمپر مشاهده -
 نوري فیبر اتاق دماي و حرارت کنترل و مشاهده -
  هاشمارنده و فشار هايگیج بازرسی کنترل -
    6SFگاز  تشخیص نسورساستفاده از  با GISسالن بازرسی -
 پست تجهیزات از کدام هر مدار از خروج وضعیت اعالم -
 فیزیکی نظر از هاکابل وضعیت همزمان مانیتورینگ -
 شدن سرقت هنگام آژیر وربات  سرقت ضد سیستم -
 پست فرمان اتاق به ورود هنگام غیرمجاز افراد شناسایی -
 عملیات مانور اکیپ و برداريبهره و کنترل مراکز به متن یا صدا صورت به گزارشها و اطالعات دریافت و ارسال -
 باشد:کلی اجراي پروژه به صورت زیر می مراحل
 ربات مفهومی طراحی -
 ربات هايسیستم جزئیات طراحی -
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 پست فرمان اتاق اپراتور ربات ساخت و طراحی :پروژه عنوان

 - عنوان طرح:
 هاي صنعت برقسند توسعه فناوري ربات واحد اجرایی:

 ربات مونتاژ و قطعات ساخت -
 پست محیط در هازیرسیستم تست -
 ربات نهائیهاي عملیاتی و تست -

 در شکل زیر آمده است: تی ربات در داخل پستجهت نمایش ایده حرکیک نمونه ربات 

 
 

 (خروجی مورد انتظار): مشخصات محصول نهایی
 خیر بله  افزار است؟ آیا خروجی پروژه از نوع نرم

 )...هاي مخابراتی مربوطه و (سیستمسایر تجهیزات مورد نیاز براي عملکرد کامل ربات  به همراه ربات اپراتور پست -
 ربات و آموزش نفرات مربوطه برداري و نگهداريتدوین دستورالعمل بهره -
 ها و کلیه مستندات طراحی و ساخت رباتگزارشتحویل  -
 ساله رباتتحویل برگه ضمانت یک -

 الزامات شرکت در فراخوان:
 موسسات و هاشرکت اجرایی و علمی سوابق ارائه فرم تکمیل )TDF04( 
 هاشرکت واگذاري پروژه پیشنهاد فرم تکمیل )TDF09( 
 هاشرکت واگذاري پروژه قیمت پیشنهاد فرم تکمیل )TDF10( 

 اطالعات تماس:

  :4462داخلی  88079400تلفن 
  الکترونیکی:آدرس پست malaei@nri.ac.ir 

 


