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

 ماه 12: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

د شد که تجربه و زمینه کاري کامالً مرتبط با هایی در ارزیابی فراخوان شرکت داده خواهنالزم به ذکر است که تنها شرکت 
 هاي رباتیکی (داراي محصول صنعتی) داشته و همچنین شرکت دانش بنیان باشند.پروژه

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
 نیازمند هاي انتقالوزه پستدر ح سراسري برق شبکه از پایدار و مطمئن مستمر، برداريبهره زمینه در خود نیاز رفع براي برق صنعت

 .باشد می فشارقوي پست تجهیزات محوطه بازرسی و نظارت پایش، جهت ایمن و مطمئن رباتیک سیستم یک
 بد شرایط همچنین و تجهیزات تعدد و وسیع هايوجود محوطه و انسانی نیروي کمبود دلیل به برق هايپست از برخی حاضر در حال

 الزم هايبازرسی بار امکان انجام پیک مواقع تجهیزات در و محیط باالي دماي خصوصاً و غبار و گرد و باران و برف مثل هوایی و آب
پست  محوطه تجهیزات کلیه بازرسی و نظارت پایش، وظیفه که بدین منظور نیاز به طراحی و ساخت رباتی وجود دارد .ندارند را میدانی

ارسال ) مانور هايگروه و هاپست برداريبهره کنترل، امور مراکز(مربوطه  مبادي را بهرا انجام داده و به طور مستمر وضعیت و خطاها 
بایست عالوه بر امکان حرکت و مانور مناسب در ربات می این هاي از پیش تعریف شده را انجام دهد.نماید و در صورت لزوم فرمان

براي بازدید بصري و حرارتی بوده و از قابلیت نصب سنسورهاي هاي الزم دوربین به محوطه پست و عدم برخورد با تجهیزات مجهز
 هنگام آژیر ربات و سرقت عدم جزئی) برخوردار باشد. ربات باید مجهز به سیستم تخلیه مختلف (مانند سنسورهاي دود و حرارت و

هاي ی داشته باشد. سیستمباالئ IPبات باشد و بدنه آن از جنس مناسبی براي حرکت در محوطه پست برخوردار بوده و رسرقت 
 مخابراتی الزم براي انتقال اطالعات ربات به خارج پست باید در تعریف پروژه دیده شود.

زنی در محوطه پست امکان بازدید جامع ظاهري و حرارتی تمامی رود که این ربات به عنوان اپراتور جایگزین پست و با گشتانتظار می
 ه شرح زیر را انجام دهد:تجهیزات و تشخیص خطاهاي مربوطه ب

 پست محوطه داخل به غیرمجاز افراد ورود هشدار و شناسایی -
  هاشمارنده و فشار هايگیج بازرسی -
 گیرها) برق کردن عمل( گیرهابرق شمارنده قرائت -
 اتصاالت وکنترل خارجی اشیا و سیم پارگی تشخیص -
 پست تجهیزات از کدام هر مدار از خروج وضعیت اعالم -
  فیزیکی نظر ها از کابل همزمان وضعیت مانیتورینگ -
 و ترانس بدنه حرارتی اسکن بوخلتس رله بوشینگ، از روغن نشتی عدم حرارت، روغن، درجه فشار سطح شامل ترانس بازدید -

 ترانس فن کنترل
 و غیره بارها باسسکسیونر، بریکر،  مانند پست محوطه داخل تجهیزات کلیه حرارتی اسکن و اتصاالت از ظاهري بازدید -
 CT, PT, CVT تجهیزات کلیه روغن نشتی کنترل -
 هیدرولیک) و روغنی کلیدهاي( فشرده هواي کلیدهاي بازدید و فشار هايگیج کنترل مانند قدرت هايکلید بازدید -
 یکدیگر با فاز 3 حرارتی کنترل و بارها باس بازدید -
 LINE TRAP کنترل -
 زمین تانک و روغن تانک هايیجگ بازدید و ارسال اطالعات مربوط به -
 آن کنترل و زمین اتصال سیم بازدید -
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 دیسپاچینگی  کد قرائت و NAME PLATE قرائت و تشخیص -
 محوطه تجهیزات غیرنرمال صداي بل دسی مقدار تشخیص -
 چیلر هايفن و چیلرها کنترل -
 محوطه غیربرقی تجهیزات بازدید -
 محوطه هايکانال بتونی هايبلوك شکستگی بازدید و تشخیص -
 باشد:کلی اجراي پروژه به صورت زیر می مراحل
 ربات مفهومی طراحی -
 ربات هايسیستم جزئیات طراحی -
 ربات مونتاژ و قطعات ساخت -
 پست محیط در هازیرسیستم تست -
 ربات هاي عملیاتی و نهائیتست -

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

 هاي مخابراتی مربوطه و ...)پست به همراه سایر تجهیزات مورد نیاز براي عملکرد کامل ربات (سیستم بازرسربات  -
 برداري و نگهداري ربات و آموزش نفرات مربوطهتدوین دستورالعمل بهره -
 ها و کلیه مستندات طراحی و ساخت رباتتحویل گزارش -
 ربات سالهتحویل 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 
 کی: آدرس پست الکترونیmalaei@nri.ac.ir 

 


