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SAJ VISION
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1399آبان 

سجاد :نام

لطیفی:نام خانوادگی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی رباتیک:تحصیالت

(ترموویژن)مجری طرح و مخترع دستگاه تشخیص اتصاالت سست

معرفی مخترع دستگاه 



شرح مشکل

وسطتشدهایجادمشکالتبواسطهقدرتانتقالوتوزیعشرکتهایهایدغدغهمهمترینازیکیسستاتصاالت
رابیخبرق،قطعیازناشیخساراتازجلوگیریراههایازیکیشدهریزیبرنامههایبازدیدانجام.باشندمیآنها

درنرژیاتلفاتهمچنینوتوزیعهایشبکهدرتجهیزاتدیگروکابلهافیوزها،کلیدتابلوها،سوختنتجهیزات،
صورتبتجهیزاتازایدورهبازدیدهایطریقازپیشگیرانهنگهداریحاضرسیستمهایحالدر.دمیباشبرقصنعت

وعفضنقاطشناساییبرایعملیاقدامبارگیریاندازهواتصاالتآچارکشیتجهیزات،نظافتچشمی،بازرسی
نمایندمیتوزیعهایشبکهتجهیزاتدرخرابی

اکثردرفنیهایبازرسیوتعمیراتیهایبرنامهدرابزارآمدترینکاروترینپیشرفتهترموگرافیهایسیستم
عالمودحرارتایجادوجریانعبورعمومابرقهایدرشبکهاینکهبهتوجهبا.میباشدبرقصنعتخصوصاصنایع

میتحرارایجادلذاشوندمیگرمدیگرهایقسمتازبیشجریانعبورباهاشبکهضعیفنقاطوبودهالینفک
گیردقراراستفادهموردهاشبکهعیوببررسیدرواساسپایهتواند
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معرفی محصول و مرحله اجرایی آن

دقیقیگیراندازهمیباشدهمراهحرارتتولیدبااتصاالتوتجهیزات،دستگاههاازالکتریکیجریانعبورکهآنجااز

ثرحداکیاومجاورومشابهتجهیزاتبامقایسهیاوعادیکارشرایطباآنمقایسهومختلفتجهیزاتحرارتدرجه

ازشیناتجهیزاتعیوبازپیشگیرینهایتاوبینیپیشجلوگیری،یبراروشیبعنوانتجهیزات،کارکرددمای

بازرسیژنترموویدوربینهایوبودهشبکهدراتصالیبروزوفشارضعیفوفشارقویبرقهایشبکهدرسستاتصاالت

وتجهیزاتباتماسبهنیازبدونحرارتدرجهدقیقگیریاندازهامکانبودنداراباترموگرافیطریقازقرمزمادون

االتاتصازناشیداغنقاطوجوددلیلبهکهتوزیعهایشبکهدرفراهمراشرایطاینشبکه،درخاموشیاجرایبدون

آیندمیبوجودسست
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باشدمیزیرشرحبهدستگاهخارجیساختار

camera(باشدمیایجیوینوعدستگاهدوربین)نواورانهدستگاهدرموجودلنزختساو

باشدمی

کلیدpower:شودمیاستفادهدستگاهکردنروشنوبرای.

Speaker:جذبرامحیطدرموجودصدایونویزجذببرایصداسنسورهمچنینوصداخروجی

کندمی

ازویژگیاینباشدمی(اینچ7)حرارتینوعازلمسیصورتبهدستگاهنمایشصفحه:نمایشصفحه

باشدمیبازاردرموجودویژنترموهایهدستگابهنسبتدستگاهاینمحسنات

Charging socket:باشدمیدستگاهشارژمحل.

Sound sensor:باشدمیمحیطدرموجودصدایجذببرایمیکروفننصبمحل.

sajساختار   خارجی دستگاه vision:
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حالدرصنعتیهموداردازمایشگاهینمونههمحاضرحالاست؟درمرحله ایچهدرمحصولحاضر،حالدر
باشدمینهاییفازدردستگاهصنعتینمونهحاضر

تکمیلیتحصیالتدانشگاهانرژیپزوهشکدهتاییدیههمچنینوپروژهناظرتاییدیهفوقدستگاه
داردراکرمان(هایتیک)
بله؟دارداختراعثبتگواهی
بردسیر.کرمانجملهازمناطقیدرسستاتصاالتتشخیصدستگاهخیر؟یاداردپایلوتنمونه.

بایحتوبیاوردبدسترامربوطهکارشناساننظرتوانستهواستشدهارزیابیوتسترفسنجان.جیرفت
وخارجیهاینمونهبهنسبتخوبیعملکردوشدهمقایسهجنوبتوزیعشرکتدرموجودهایدستگاه
استداشتهقدیمی

معرفی دستگاه



مزیت های فنی و رقابتی محصول و کاربری های آن

گری هم دستگاه  تشخیص اتصاالت سست عالوه بر شناساسی قطعه معیوب و تشخیص اتصاالت سست مزایای دی
دارد که در زیر به برخی از انها اشاره شده است

:مزیت اول

:مزیت دوم

:مزیت سوم

:مزیت چهارم

:مزیت پنجم

مزیت ششم

مزیت هفتم
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شناسایی موقعیت جغرافیایی  

ارسال اطالعات به مرکز

شناسایی قطعه معیوب به صورت هوشمند

سبک و قابل حمل

قابلیت اتصال بر روی پهپاد 

قیمت بسیار مناسب

نقطه زن لیزری_دید در شب 
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تست دستگاه 



بازارهای هدف

:ویژنساجدستگاههایکاربرددیگر

ررسیب-خودروداخلیقطعاتدمایبرسی-تایربازدهآنالیز-سازیخودروصنایعدرویژنساجدستگاهکاربرد
بررسی-دیگرکاربردهای...و-رادیاتورسالمتوهواکندانسورشرایطبررسی-آبیکاریخنکسیستمسالمت
افیصبررسی-شبدرایمنرانندگی-کاغذساختپروسه-تجهیزاتنگهداریوتعمیرات-هاجادهوترافیک
وربیندازاستفادهباهاکشورمرزداشتننظارتتحت-هاسرطانتشخیصوشناسیزیستدراستفاده-سطوح

شبدردیدهای

اتیکپنیوموهیدرولیکهایلولهوبخارهایلولهگرفتگیبررسی-کارخانجاتدرویژنساجدستگاهکاربرد-
اهکوپلینگها،یاتاقانگوناگون،آالتماشیندمایبررسی-هاناخالصیوهاآلودگیکردنچکوبازرسی

CNC)باشندمیدماافزایشباعیوبازبسیاری) بخار،هایتلهولوها،عایق،وضعیتوفرزماشینهایکنترل-
هالولهخوردگیوساییدگیتشخیص
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سال آینده3پیش بینی فروش محصول در 
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تعداد تخمین Column1

 3000تا  1500پیش بینی حجم فروش دستگاه در سه ماه حدود

6000تا 3000پیش بینی حجم فروش دستگاه در شش ماه حدود

 9000تا 6000پیش بینی حجم فروش دستگاه در یک سال حدود

 میلیون تومان 35تا 30قیمت تمام شده هر دستگاه حدود

 میلیون25تا 27براورد شده است که در تولید انبوه دستگاه حدود

تومان قیمت فروش دستگاه می باشد
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ارزش ریالی بازار قابل
دستیابی 

سهم قابل دستیابی حجم کلی بازار  نام بازار هدف 

270.000.000.000 R 5% 1000 نیرووزارت

540.000.000.000 R 10% 2000 ها بیمارستان

540.000.000.000 R 10% 2000 ها کارخانه

270.000.000.000 R 5% 1000 عکسبرداری هسته ای

270.000.000.000 R 5% 1000 صنایع خودرو سازی

بازارهای هدف



پایان


