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 لي معابر به دليي روشنايچراغهاشدت نور تابيده شده از  —چكيده 

 به مرور زمان كاهش  ذرات معلق در هواريوجود گرد و غبار، دوده و سا

مييابد و به همين دليل اين چراغها به صورت دورهاي مورد شستشو قرار 

ميگيرند. عالوه بر آن پايه هاي اين چراغها پس از چند سال نياز به 

 يچراغهاو رنگآميزي پايههاي  شستشو رنگآميزي مجدد پيدا مينمايند.

 ري دو بازو به تاي كي كه معموالً ينصب شده در كوچه و معابر فرع

 به ي انسانيروي با كمك باالبر و استفاده از نيگردد متصل ميمانيس

 ازي و بزرگراهها ني معابر اصلاين كار در ي ول،رديگيسهولت صورت م

 يادي زيهاي دشوارري مسي باالكي ترافلي دارد كه به دلبلند يبه باالبرها

 سرعت بزرگراه، اختالل در ني توان به بستن الي كه مدي نماي مجاديرا ا

در اين مقاله الزامات . نمود اشاره ي و احتمال بروز سوانح رانندگكيتراف

فني و عملياتي رباتي كه بدون ايجاد انسداد در مسير معابر توانايي 

فعاليتهاي مذكور را دارد با تركيب روش دلفي اصالح شده و طوفان 

ذهني شناسايي و وزن دهي ميگردند. 

، ربات، روشنايي معابر، روش دلفي اصالح شده —ه هاي كليدي واژ
  شستشو، رنگآميزيطوفان ذهني،

 مقدمه   .1

چراغهاي روشنايي معابر وظيفه روشن نگهداشتن معابر شهري، روستايي 
و جادهاي را بر عهده دارند. روشن نگهداشتن معابر نه تنها باعث باال رفتن 
امنيت خيابانها و كاهش احتمال تصادفات رانندگي ميگردد، بلكه تاثير قابل 
توجهي در زيبايي شهر دارد. تميز بودن چراغهاي روشنايي معابر تاثير قابل 
توجهي بر شدت نور آن دارد به نحوي كه قرار گرفتن چند صد ميكرومتر 
غبار روي چراغ ميتواند شدت نور را در حد قابل توجهي كاهش دهد. لذا 

شركتهاي توزيع برق با استفاده از اكيپهاي عملياتي و باالبرها اقدام به 
شستشوي دورهاي چراغها مينمايند. عالوه بر آن پايه هاي روشنايي معابر از 

جنس آهني هستند و در صورتي كه رنگ پايه ها آسيب ببيند، دچار 
 در معابر ميزي پايههاي آنهاخوردگي ميگردند. شستشوي چراغها و رنگ آ

فرعي و كوچهها به سهولت امكانپذير است ولي در معابر شرياني شهر 
باعث مسدود شدن خط سرعت و اختالل ترافيك شهري ميگردد. لذا وجود 

رباتي كه توانايي انجام عمليات مذكور را بدون ايجاد محدوديت در 
ترددهاي شهري داشته باشد مزيتهاي عملياتي و اقتصادي زيادي را براي 

شركتهاي توزيع ايجاد خواهد نمود. 

با توجه به اينكه ربات مذكور در فضاي آزاد و خارج از محدوده هاي 
تحت كنترل آزمايشگاهي يا صنعتي فعاليت مينمايند بايد ويژگيهاي ربات 

مذكور در تمام جوانب امكان پذير از قبيل شرايط محيطي، عمليات و ايمني 
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مورد بررسي قرار گرفته و الزامات ربات مذكور تعيين گردد. با توجه به 
اينكه ربات مذكور تنها در سطح آزمايشي مورد استفاده قرار گرفته است، 

تعيين الزامات بايد به صورت دقيق و جامع صورت گيرد. در غير اين 
صورت ممكن است ربات طراحي شده در شرايط عملي فاقد كارايي بوده يا 

باعث بروز حوادث مربوط به ايمني كاركنان يا شهروندان گردد.  

با توجه به تعدد خبرگان و عدم امكان برگزاري جلسات مكرر به علت 
مسووليتهاي شغلي و دانشگاهي آنها، تصميم بر آن شد كه از روش دلفي 

جهت اخذ نظر خبرگان دانشگاهي و صنعتي استفاده شود. همچنين با توجه 
به اين امر كه ممكن است تعدادي از خبرگان خود به عنوان پيمانكار، محقق 

يا ناظر در ساخت ربات مشاركت نمايند، روش دلفي به گونه اي اصالح 
شده است كه محرمانگي نظرات به نحو مقتضي حفظ گردد. 

در اين مقاله ابتدا روش شناسي شناسايي و اولويت بندي الزامات 
ساخت ربات مورد بحث قرار گرفته است و در ادامه الزامات شستشوي 

به تفكيك الزامات اجباري و  چراغهاي روشنايي معابر و پايههاي آن
مشخصات اختياري به تفكيك ذكر شدهاند 

 شناسايي و اولويت بندي الزامات رباتروش  .2

 روش دلفي متعارف .2.1

 ميشوند يك جانبه نگرى دچار خبرگان و متخصصان در بسياري مواقع
ثير تمايالت رهبر اتحت تممكن است اعضا گروه هاى خبره همچنين در 

. به اجتناب نمايند ايده هاى قبلى كردننظر   از تجديد قرار گيرند وگروه
اين مشكلها و استفاده از نظر خبرگان براي دستيابي به يك منظور غلبه بر 

نتيجه كه تا حد امكان جميع جوانب را در نظر بگيرد روشهاي متعددي 
پيشنهاد شده است كه يكي از آنها روش دلفي ميباشد. 

محققين دلفي را به سه دسته تقسيم نمودهاند: 

- دلفي سنتي كه براي پيشبيني و برآورد شاخصهاي ناشناخته استفاده 1
ميشود. 

- دلفي سياسي كه هدف آن شناسايي مهمترين ديدگاههاي مختلف در 2
زمينه يك موضوع سياسي است. 

- دلفي تصميم گيري كه براي تصميمگيري در خصوص مسايل 3
چندبعدي و پيچيده بكار ميرود. اين نوع دلفي در تحقيق جاري مورد 

استفاده قرار گرفته است. 

در روش دلفي متعارف هر شركت كننده فرصت اين را دارد تا نظرات 
خود را بازنگري نموده و نظرات سايرين را ارزش يابي نمايد. در اين روش 

اطالعات بدون ارتباط مستقيم بين خبرگان صورت ميگيرد و هر فرد خبره 
 فرصت افراد خبرهگمنامي ساير افراد دخيل در اين تحقيق را نميشناسد. 

 مطرح كند.  ساير خبرگانبرابر مي دهد تا نظرات خود را بدون فشار رواني
همچنين در روش دلفي لزومي به رسيدن به يك پاسخ صحيح و واحد 

نيست، بلكه هدف توافق شركت كنندگان در يك سطح خاص و مشخص 
شدن اختالف نظرها و تفاوتها است. 

فرايند دلفي از يك مجموعه فعاليت ابتدايي، چند دور گردش پرسشنامه 
و تصميمگيري نهايي تشكيل شده است. فعاليتهاي ابتدايي شامل تبيين سوال 
تحقيق، رفع ابهامات،تعيين كانالهاي ارتباطي، برقراري تماس با افراد خبره و 

 ارايه توضيحات مقتضي در خصوص نحوه انجام فعاليتها ميباشد.

در دور اول، اولين پرسشنامه بدون ساختار و با هدف زايش ايدهها 
ارسال ميگردد تا كليه جنبههاي مساله شناخته شود. به عبارت ديگر دور اول 
مانند طوفان فكري است كه در آن هر فرد نظرات و ايدههاي خود را آزادانه 

بيان مينمايد. پس از گردآوري تمام نظرات پاسخهاي مشابه گروه بندي و 
تركيب شده و موضوعات غير مرتبط حذف ميگردند و يك پرسشنامه 

ساختار يافته براي دورهاي بعدي تهيه ميگردد. در دورهاي بعدي نظرات 
هر عضو خبره در اختيار ساير اعضا قرار ميگيرد و از شركت كنندگان 

خواسته ميشود تا قضاوت خود در خصوص موارد مطرح شده را ارايه 
نموده و با توجه به ساير نظرات مطرح شده، نظر خود را بروز رساني و 

تكميل نمايند. تعداد دورها معموالً سه يا چهار دور است و در دور پاياني 
افراد خبره نظر نهايي خود را ارايه مينمايند. تصميمگيري و تصويب نتايج 

آخرين مرحله فرايند دلفي است. در اين مرحله نتايج نهايي با توجه به 
نظرات خبرگان استخراج ميگردد و با توجه به موضوع در اختيار افراد خبره 

 روش [4] تا  [1]مشاركت كننده و ساير ذينفعان قرار ميگيرد. در مراجع 
دلفي، مزايا و معايب استفاده از آن و ساير اطالعات مورد نياز با جزييات 

بيشتر در دسترس ميباشد. 
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روش دلفي اصالح شده جهت تعيين الزامات  .2.2
 فني و عملياتي ربات

تحقيق مذكور جهت تعيين الزامات فني و عملياتي ربات شستشوي 
چراغها و رنگآميزي پايه هاي آنها صورت گرفته است. با توجه به 

ويژگيهاي خاص پروژه و نياز به تسريع در همگرايي نظرات روش دلفي 
متداول با طوفان فكري تركيب شده است تا الزامات مورد نظر با سرعت و 
كيفيت مناسب شناسايي و اولويت بندي گردند. مراحل انجام پروژه مذكور 

به شرح ذيل بوده است: 

الف- تعيين گروه خبره: در اين مرحله گروه خبره در سه سطح تعيين 
شده است. در سطح اول اساتيد دانشگاهي فعال در زمينه رباتيك شناسايي 

شده و تعدادي از آنها انتخاب شدهاند. در سطح دوم تعدادي مديران شركت 
توزيع نيروي برق استان البرز قرار دارند. در سطح سوم نيز تعدادي از 

كارشناسان منتخب اين شركت تعيين شدهاند. 

 كه در آن قسمتي از RFP يا  پروژهشنهاديارائه پب- يك پيش نويس 
الزامات ربات تعيين شده بود به عنوان پايهاي براي مراحل بعدي پروژه مورد 

استفاده قرار گرفت. سپس با حضور خبرگان سطح سوم طوفان ذهني 
صورت گرفت و جنبههاي مختلف الزامات ربات از جمله الزامات ايمني، 

 درج RFP و كليات آن در كاركردي، ابعادي و ساختاري شناسايي گرديد
گرديد. 

 تهيه پرسشنامه فاقد ساختار RFPج- با توجه به وجود پيش نويس 
مانند روالي كه در دور اول دلفي استاندارد مورد استفاده قرار ميگيرد فاقد 
توجيه است. لذا طوفان فكري برگزار شده در مرحله ب بجاي دور اول 

 براي خبرگان سطح يك RFPفرايند دلفي در نظر گرفته شد. در اين مرحله 
و دو ارسال و نظرات خبرگان گردآوري شد. 

د- نظرات خبرگان توسط خبرگان سطح سوم دسته بندي و مقايسه شده 
 بروز شد. همچنين با برگزاري RFPو با توجه به استداللهاي مطرح شده 

طوفان فكري بين خبرگان سطح سه جنبههاي ديگر ربات شناسايي شده و به 
RFP .اضافه گرديد 

ه- مرحله ج و د مجدد به عنوان دور سوم فرايند دلفي اجرا گرديد. 

و- نظرات نهايي دريافت شده از خبرگان در جلسه خبرگان سطح سوم 
 نهايي تهيه گرديد. RFPبررسي شد و با توجه به استداللهاي دريافت شده 

تفاوتهاي اصلي روش بكار رفته با دلفي استاندارد را عدم تفكيك نظر 
 خبرگان و همچنين عدم ارسال پرسشنامه فاقد ساختار در دور اول است.

  الزامات فني و عملياتي ربات .3

با از استفاده از روش دلفي الزامات ربات شناسايي و اولويت بندي 
شدهاند. اولويتهاي اصلي در قالب محدوديتهاي عملياتي و الزامات فني لحاظ 

شدهاند. همچنين كليه موارد مربوط به ايمني در مجموعه اولويتهاي اصلي 
قرار گرفتهاند. ساير الزامات نيز به عنوان مزيتهاي فني قابل حصول در نظر 

گرفته شده اند. 

 الزامات ايمني .3.1

 با توجه به اينكه خيابانها به صورت مشترك توسط خودروها، عابرين 
پياده و ماموران خدمات شهري مانند شهرداري و ادارههاي آب، برق، گاز و 

 خودروها و كاربر ن،ي عابريمنيحفظ امخابرات مورد استفاده قرار ميگيرد، 
 آمدن، شارژ نيي شستشو، پاه،ي مراحل كار اعم از صعود از پاهيدستگاه در كل

لذا  است و ي كردن مخزن دستگاه ضروري فرچه و پر و خالضي تعو،يباطر
 كنترل جهت اخذ شده ري كار و تدابيمني اي جنبه هاهي كلديباسازنده ربات 

 جهت يري است تدابازين به صورت خاص .ديآنرا به صورت مستند ارائه نما
 مخزن مواد ني چراغ و همچني آن، اجزاي از سقوط ربات و اجزايريجلوگ

 در نظر گرفته ني عابرري عبوركننده و ساي بر اپراتورها، خودروهاندهيشو
 مشابه ستمي ساي يكي است ربات مجهز به قفل مكانيضرورهمچنين شود. 

سقوط  ربات ي، بروز اشكاالت فناي برق انيباشد كه در صورت قطع جر
 .ننمايد

 محدوديتهاي عملياتي .3.2

تعدادي از ويژگيهاي ربات ناشي از شرايط محل كار آن است. ربات 
شستشوي چراغهاي روشنايي معابر و رنگآميزي پايههاي آن در معابر 
شهري و فضاي آزاد كار مينمايد. لذا الزم است محدوديتهاي زير در 

طراحي ربات لحاظ گردد: 

الف- با توجه به نصب پايه هاي چراغ در وسط رفوژ معابر و حمل 
ربات توسط وانت كه قابليت حمل دو سرنشين را دارد، الزم است ربات 

باشد و حداكثر وزن مجاز آن چهل قابل حمل توسط حداكثر دو نفر 
كيلوگرم خواهد بود. در غير اين صورت استفاده عملياتي از ربات ميسر 

 نخواهد بود.

ي،  شهرني و بي معابر شهرطي در شرا رباتتيفعالبا توجه به - ب
 ي برخورد قطرات باران و برف، گرما و سرماد،يتابش مداوم نور خورش

 الزم به ذكر است با اجتناب ناپذير است. يمي اقلطي با توجه به شراديشد
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از دماي  ربات ياجزا ي بعضي آفتاب ممكن است دماميتوجه به تابش مستق
 از ربات استفاده خبندانيدر زمان برف و هواي اطراف باالتر رود. هر چند 

 تر از نيي پاي وزش باد با دمااي بارش برف، تگرگ ي وليگرددمستمر نم
 عالوه بر آن ربات گردد. يدگي دبي باعث آسدي نبايصفر به صورت مقطع

 آن ي شود كه دماي نگهداريي ممكن است در جاخبندانيربات در زمان 
  باشد.وسيكمتر از صفر درجه سلس

 از ورود آب، مواد يري مناسب جهت جلوگي است راهكارهانياز ج-
 يكي و الكتريكي حساس مكاني به قسمتهاهاي آلودگري غبار و سانده،يشو

 لذا ضروري است قسمت حساس ربات در محفظهاي  گردد.يني بشيربات پ
 يا بيشتر مورد حفاظت قرار گيرد. IP65با 

د- ربات بايد پايداري كافي در حين شستشو و پس از آن با در نظر 
 گرفتن خيس شدن احتمالي پايه را داشته باشد.

الزامات مربوط به مشخصات فني چراغها و  .3.3
 پايههاي آنها

تنوع چراغهاي و پايههاي روشنايي معابري كه در طي ساليان متمادي در 
سطح كشور نصب شدهاند بسيار زياد است و نميتوان انتظار داشت كه 

اولين ربات عملياتي ساخته شده در كشور توانايي صعود از انواع پايهها و 
شستشوي چراغها با طول بازو و اشكال متفاوت را داشته باشد. لذا با استفاده 

 تحت عنوان 614از نظر خبرگان، اطالعات مندرج در نشريه شماره 
 و اطالعات شركت [5] "مشخصات فني و عمومي اجراي روشنايي راهها"

توزيع نيروي برق استان البرز در خصوص تعداد چراغها و پايههاي نصب 
شده از انواع مختلف، مشخصاتي به شرح ذيل تعيين گرديد كه توانايي 

 صعود از تعداد قابل توجهي از پايههاي روشنايي معابر را داشته باشد.

 متر 15 تا 10الف: پايه روشنايي مورد نظر براي اجراي پروژه با ارتفاع 
است. نوع پايههاي موجود در شبكه گرد، شش گوش و هشت گوشه فلزي 
است كه ربات پيشنهادي بايد توانايي كار در پايه هاي شش گوش را داشته 

باشد. توانايي صعود از پايه هاي گرد و هشت گوش باعث مزيت فني 
 خواهد شد.

ب: چراغ روي يك بازو با حداكثر طول يكصد و بيست سانتي متر 
 درجه با افق زاويه 30نصب شده است. همچنين بازوي چراغ ميتواند تا 

داشته باشد. امكان شستشوي چراغ با طول بازوي بيشتر مزيت فني خواهد 
 داشت.

ج: ربات بايد توانايي شستشوي چراغ پريزماتيك مشجر و تخت با 
 وات را داشته باشد. شستشوي چراغ از بيرون 250حداكثر قدرت چراغ 

حباب مورد نظر ميباشد و الزم است كل حباب (قسمتهاي شفاف چراغ) كه 
 نور از آن به سطح معبر تابيده ميشود به صورت كامل شسته شود.

 ميلي متر و مقطع باالي  250 تا 150د: مقطع پايين پايه روشنايي معابر 
  ميليمتر ميباشد.150 تا 60آن 

 ميليمتر از جنس 4 تا 3ه: ضخامت ورق مورد استفاده براي ساخت پايه 
آهن است كه در حالت عادي به صورت كامل رنگ آميزي شده است ولي 

امكان بروز زنگ زدگي و خوردگي روي بدنه وجود دارد. سطح پايهها 
ممكن است داراي برامدگيها و فرورفتگي ناشي از جوشكاري، برخورد 

 اجسام سخت، چسبيده شدن اجسام خارجي و موارد مشابه باشد.

و: در هر پايه بين يك تا چهار چراغ نصب شده است. لزومي بر 
شستشوي كليه چراغها در يك صعود نيست ولي وجود اين امكان مزيت 

 محسوب ميگردد. 

 الزامات فني ربات .3.4

ربات بايد داراي امكانات و توانمنديهاي از پيش تعيين شدهاي باشد تا 
بتواند وظايفي كه به آن تخصيص داده شدهاست را به درستي برآورده سازد. 

اين ويژگيها توسط خبرگان دسته دوم و سوم مطرح و امكان پذير بودن آن 
توسط خبرگان سطح اول صحه گذاري شده است. 

الف: شستشوي چراغ نياز به آب و مواد شوينده دارد كه ميتوان آنرا در 
 در هر ي ولمخزني روي ربات حمل نمود يا از پايين آن را به باال پمپ كرد،

 ري پر كردن آب و مواد شستشو در محل كار به سهولت امكان پذديصورت با
 ندهي از ورود آاليري جهت جلوگي مقتضري است تدابي ضرورنيباشد. همچن

 اتخاذ گردد. ندهي و مواد شوآبها به 

 با كمك ي انتقال انرژاي آن ي روينصب باطرتامين برق ربات با : ب
 آن ضي امكان تعودي باي. در صورت استفاده از باطرامكان پذير است ميس

 است ازي به ربات نمي با سي باشد و در صورت انتقال انرژسريبه سهولت م
 به ازي بدون نني به سطح زمهي پاي جهت انتقال ربات از باالي مقتضريتداب

  باشد.سري ممي سي در صورت قطع ارتباط و پارگريباالبر و صعود از ت

ج: در صورتي كه ربات براي شستشو مجهز به فرچه است، فرچه 
مذكور بايد در محل كار به سهولت قابل تعويض باشد. همچنين بايد زبري 

فرچه و فشار وارد شده بر سطح در حدي انتخاب شود كه باعث آسيب 
ديدن چراغ و ساير اجراي شبكه روشنايي معابر نگردد. همچنين شستشوي 
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چراغ با نازلهاي پرفشار كه احتمال ورود آب به قسمتهاي برقدار چراغ 
وجود دارد، قابل قبول نخواهد بود. 

 و سيستم اعالم موقعيت باشد تا محلهايي GPSد: ربات بايد مجهز به 
كه در آن مورد استفاده قرار گرفته شده است به سهولت نگهداري شود. 

ه: نياز است براي اعالم ميزان شارژ باطري و مخزن آب و مواد شوينده 
نمايشگر در نظر گرفته شود. همچنين بايد براي اعالم دشارژ بودن باطري يا 
خالي بودن مخزن آالرم صوتي در نظر گرفته شود. شدت صداي آالرم بايد 
در حدي باشد كه در محل كاربري قابل شنيده شدن باشد. در صورتي كه 

ميزان شارژ باطري يا محتوي مخزن براي صعود، شستشو و پايين آمدن 
كفايت نكند بايد با روش نرم افزاري يا سخت افزاري از شروع صعود 

ممانعت به عمل آيد. همچنين در صورتيكه در حين صعود يا شستشو ميزان 
ذخيره باطري كمتر از ميزان از پيش تعيين شده باشد، ضروري است ربات 

عمليات صعود يا شستشو را متوقف كرده و با اعالم وضعيت مذكور به پايين 
 پايه حركت نمايد.

و: ربات بايد توانايي رنگ آميزي پايه روشنايي معابر را به صورت 
سرتاسري و يكنواخت داشته باشد، لذا با توجه به اختالف رنگ پايه ها در 

معابر مختلف بايد طراحي قسمت رنگزن به گونهاي باشد كه امكان شستشو 
و عدم اختالط رنگها وجود داشته باشد. عالوه بر آن ربات بايد قبل از رنگ 
آميزي سطح پايه را از گرد و غبار پاك نمايد، زيرا در غير اين صورت رنگ 
آميزي به صورت يكنواخت امكان پذير نخواهد بود.همچنين داشتن امكان 

 سمباده زني يا سنگ زني براي رفع خوردگيها مزيت فني دارد. 

ز: ربات بايد امكان كنترل دستي با جوي استيك يا ابزار مشابه را داشته 
باشد. ابزار مذكور بايد به سهولت توسط كاربر قابل استفاده بوده و در برابر 

شرايط محيطي و ضربههاي احتمالي مقاوم باشد. 

 يي و منبع روشناي عكس بردارني است ربات مجهز به دوربي: ضرورح
 مناسب ي شستشو با كمك روشهاني چراغ قبل، بعد و در حريباشد تا تصو
) به كاربر ارسال گردد. Real timeو همزمان (

 ويژگيهاي اختياري ربات .3.5

عالوه بر موارد فني كه در بخشهاي قبلي مورد بحث و بررسي قرار 
گرفته است موارد ديگري نيز وجود دارد كه جزو مزيتهاي فني ربات 

محسوب ميگردد. لذا مقايسه دو يا چند پيشنهاد در زمينه ساخت ربات 
شستشوي چراغها و رنگآميزي پايههاي آنها بايد بر مبناي يك الگوي 

علمي و منصفانه صورت گيرد. لذا با استفاده از نظر خبرگان شاخصهاي 

اختياري ربات در سيزده محور تعيين شدهاند و مبناي مقايسه دو پيشنهاد 
امتيازهاي فني كسب شده در محورهاي از پيش تعيين شده است. در 

 شرح شاخصهاي مذكور و سقف امتيازي كه براي هر توانايي 1جدول 
قابل اكتساب است درج شده است. 

 

: ويژگي هاي اختياري ربات 1جدول

سقف  نحوه امتياز دهي معيار
 امتياز

نفرات مورد نياز 
 براي حمل ربات

 نفر يا بيشتر رد صالحيت 3 امتياز، 5 نفر 2 امتياز، 10 نفر 1
 فني

10 

رباتهاي پيشنهاد داده شده بر حسب وزن مرتب شده و به  وزن خالص 
سبكترين ربات حداكثر امتياز تعلق ميگيرد. به ساير رباتها 

مطابق فرمول زير نمره اختصاص مييابد. 
(40-Weight)/(40-MinWeight)*15 

 
MinWeight= وزن سبكترين ربات تاييد شده 
Weight=وزن ربات  

15 

مجموع ابعاد ربات 
(طول، عرض و 

 ارتفاع)

رباتهاي پيشنهاد داده شده بر حسب مجموع ابعاد مرتب 
شده و به كوچكترين ربات حداكثر امتياز تعلق ميگيرد. به 

 ساير رباتها مطابق فرمول زير نمره اختصاص مييابد.
(MaxDimension-Dimension)/ 
(MaxDimension-MinDimension)*15 

 
MinDimension= ابعاد كوچكترين ربات تاييد شده 
MaxDimension= ابعاد بزرگترين ربات تاييد شده 
Dimension=مجموع ابعاد ربات 

15 

توانايي شستشوي 
چراغهاي منصوب 

 بر انواع پايه ها

به صورت پيش فرض ربات بايد توانايي شستشوي چراغ 
منصوب بر پايه شش گوش را داشته باشد. در صورتيكه 

امكان كار روي پايه گرد يا هشت گوش را نيز داشته باشند 
 امتياز و در صورتيكه توانايي كار روي هر سه نوع پايه 15

  امتياز به پيشنهاد تعلق ميگيرد. 30را داشته باشند 

30 

امكان شستشوي 
چراغ با توجه به 

 طول بازو 

براي ربات ها با توانايي كار با طول بازوي بيشتر از صد و 
بيست سانتي متر امتياز فني مطابق فرمول زير به پيشنهاد 

 دهندگان تعلق خواهد گرفت.
(ArmLenght-120)/4 

 
ArmLenght=  حداكثر طول بازويي كه ربات 

10 

توانايي شستشوي 
چند چراغ در يك 

 صعود

 10در صورت امكان شستشوي دو چراغ در يك صعود  
 30امتياز و در صورت توانايي شستشوي هر چهار چراغ 

 امتياز به ربات تعلق خواهد گرفت.

30 

سرعت صعود و 
فرود ( زمان مورد 
نياز براي رسيدن 

ربات به چراغ روي 
  متري)12تير 

رباتهاي پيشنهاد داده شده بر حسب سرعت مرتب شده و 
به سريع ترين ربات حداكثر امتياز تعلق ميگيرد. به ساير 

 رباتها مطابق فرمول زير نمره اختصاص مييابد.
(Speed/MaxSpeed)*10 

 
MaxSpeed= سرعت سريع ترين ربات تاييد شده 

speed= سرعت ربات تاييد شده 

10 
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: ويژگي هاي اختياري ربات (ادامه) 1جدول

سقف  نحوه امتياز دهي معيار
 امتياز

سرعت شستشوي 
(زمان مورد نياز 

براي شستشوي يك 
  وات )250چراغ 

رباتهاي پيشنهاد داده شده بر حسب سرعت مرتب شده و 
به سريع ترين ربات حداكثر امتياز تعلق ميگيرد. به ساير 

 رباتها مطابق فرمول زير نمره اختصاص مييابد.
(MaxTime-Time)/(MaxTime-MinTime)*10 

 
MaxTime=  زمان مورد نياز براي كندترين ربات تاييد
 شده 

MinTime=  زمان مورد نياز براي سريعترين ربات تاييد
 شده 
Time= زمان مورد نياز انجام كار 

10 

سرعت رنگ آميزي 
( زمان مورد نياز 
براي رنگ آميزي 
يك پايه به ارتفاع 

  متر )12

سريع ترين ربات حداكثر امتياز تعلق ميگيرد. به ساير 
 رباتها مطابق فرمول زير نمره اختصاص مييابد.

(MaxTime-Time)/(MaxTime-MinTime)*10 
 

MaxTime=  زمان مورد نياز براي كندترين ربات تاييد
 شده 
MinTime=  زمان مورد نياز براي سريعترين ربات تاييد
 شده 

Time= زمان مورد نياز انجام كار 

10 

استفاده از هوش 
مصنوعي و بينايي 

 ماشين 

در صورت اتوماتيك بودن كليه مراحل و شستشوي كليه 
چراغهاي منصوب بر يك پايه يا رنگ آميزي آن در يك 

صعود ( به عنوان مثال شناسايي موقعيت چراغهاي يك پايه 
با بينايي ماشين يا روشهاي مشابه يا تغيير در پروسه 

شستشو با توجه به حجم و نوع آلودگيهاي جمع شده روي 
  نمره به پيشنهاد دهنده تعلق خواهد گرفت.20چراغ) تا 

20 

رباتهاي پيشنهاد داده شده بر حسب ميزان وات ساعت پيش  مصرف بهينه انرژي
بيني شده براي شستشو و رنگ آميزي يك پايه مجهز به دو 
چراغ مرتب شده و به كم مصرف ترين ربات حداكثر امتياز 

تعلق ميگيرد. به ساير رباتها مطابق فرمول زير نمره 
 اختصاص مييابد.

(MaxConsumption-Consumption)/ 
(MaxConsumption-MinConsumption)*10 

 
MinComsumption =  كم مصرف ترين ربات مصرف
 تاييد شده
Maxconsumption = پرمصرف ترين ربات مصرف 
 تاييد شده
Consumption =  مصرف انرژي ربات بر حسب وات 
 ساعت

10 

مجهز به سيستم 
سمباده زني يا 

سنگ زني براي 
رفع خوردگيهاي 
روي پايه قبل از 

 رنگ آميزي

در صورت مجهز بودن ربات به سيستم اتوماتيك و 
 نمره و براي 30هوشمند براي سمباده زني يا سنگ زني 

سيستم دستي كه كاربر با استفاده از دوربين مكانيزم را 
  نمره در نظر گرفته ميشود.25كنترل مينمايد 

30 

 نتيجهگيري

در اين مقاله تركيب دلفي و طوفان فكري براي تعيين و اولويتبندي 
الزامات فني و عملياتي ربات شستشوي چراغ و رنگآميزي پايههاي آنها 

استفاده شدهاست. اين روش ميتواند براي تعيين الزامات فني ساير تجهيزات 
با تكنولوژي جديد كه سابقهاي از استفاده از آنها در صنعت برق وجود ندارد 

 نيز بخوبي بكار رود. 
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