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خالصه
بازرسی شبکه های فاضالب به دو منظور معموال صورت می گیرد،یکی قبل از بهره برداری به منظور بررسی عملکرد پیمانکار (اتصاالت بین
لولهها،صحت انجام انشعابات،نظا فت کامل داخل لوله از مصالح ساختمانی زمان اجرا،رعایت شیب مناسب،دفرمگی در مقطع لوله،پارگی
ها،شکافها ،اتصال قطعات آب بندو واشرها و )...و دیگری بعد از بهره برداری بصورت دوره ای به منظور تعیین وضعیت شبکه از نظر خوردگی ،
گرفتگی و میزان رسوبات،نفوذ اجسام خارجی،تغ ییر شکل،شیب  ،رسوب چربی بر جداره لوله ،حرکات بستر لوله،نشت فاضالب از لوله به بیرون و
سایر موارد در شبکه ضروری می باشد.استفاده از ربات برای چنین ماموریتی بسیار مفید بوده و انجام بازرسی را امکان پذیر می کند.در این مقاله
یک نمونه ربات با قابلیتهای خاص بازرسی شبکه های فاضالب که ضد آب بوده ،طراحی وپیاده سازی شده است.بستر ربات قابلیت حرکت در
محیط فاضالب و عبور از موانع کوچک را داشته و دسترسی به داخل شبکه را فراهم می کند.ربات قابلیت نصب دو نوع دوربین بصورت جدا یا
همزمان را دارد که یکی از دوربین ها که جهت آن قبل ور ود به لوله توسط اپراتور تنظیم می شود(که معموال هم رو به جلو تنظیم می شود) غیر
قابل چرخش از راه دور و ثابت میباشد و دوربین دیگری قابلیت چرخش به سمت دیواره لوله را در دو جهت دارا بود و تصویر کامل و با کیفیتی را
از دیواره داخلی لوله تهیه می کند.کنترل ربات از طریق یک کنسول کنترل که در بیرون از لوله مستقر شده است،صورت می گیرد.ارتباط این
کنسول با ربات از طریق یک کابل مخصوص که سیگنال تصویر و تغذیه را به ربات انتقال می دهد  ،عملی می گردد.این ربات در شرایط واقعی
تست شده و عملکرد سیستم و نقاط قوت و ضعف آن مورد بحث قرار گرفته است.
کلمات کلیدی :ربات بازرسی،شبکه فاضالب ،منهول ،لوله

.1

مقدمه

شبکه های فاضالب به عنوان سازه های زیر زمینی بسیار موثر و مهم ،بایستی مورد توجه خاص قرار بگیرند.از آنجا که بسیاری از این شبکه ها دارای عمر
طوالنی می باشند،می توان پیش بینی نمود که مشکالت فراوانی نظیر نشتی،ریزش و از بین رفتن شبکه ممکن است در بسیاری از نقاط شبکه ایجاد
گردیده باشد.این مشکل از طرفی باعث نشت فاضالب به خاک اطراف و ایجاد مشکالت زیست محیطی شده و از طرفی دیگر باعث نفوذ آب های
زیرزمینی به داخل شبکه و افزایش میزان فاضالب شده و مشکالت انتقال و تصفیه را به دنبال خواهد داشت.بازرسی شبکه به منظور آگاهی از وضعیت
آن و اتخاذ تصمیمات بازیابی و بازسازی شبکه ضرورت فراوانی دارد.از آنجا که قطر لوله ها در بسیاری از شبکه ها در حدود 022تا 022میلی متر می
باشد،حضور انسان برای انجام بازرسی عمال غیرممکن می باشد.در سایز های بزرگتر نیز،وجود گازهای خطرناک،غیرقابل پیش بینی بودن شبکه و وجود
خطر ریزش،حضور انسان برای انجام بازرسی را غیرمنطقی می نماید.لذا استفاده از ربات های متحرک برای انجام بازرسی شبکه فاضالب بسیار رایج
گردیده است [.]1
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ربات های بازرسی شبکه فاضالب ،ربات های چهار چرخ و یا دارای شنی می باشند که با حرکت در داخل لوله ،از طریق دوربین ویدئومتری
مستقر بر روی آنها تصویر داخل شبکه و دیواره های لوله را تهیه نموده و از طریق کابل متصل به ربات به بیرون ارسال می کند.این تصویر در بیرون از
شبکه،در جنب منهول(چاه آدم رو) که ربات از طریق آن ارسال گردیده است،توسط اپراتور سیستم قابل مشاهده و ذخیره می باشد[.]0البته شایان ذکر
است که در ربات طراحی شده این قابلیت به قابلیت های ربات اضافه شده است که عالوه بر اینکه اپراتور در جنب منهول امکان مشاهده تصویرهای
ارسالی از ربات را دارد،مدیر قسمت هم میتواند از راه دور و در اتاق خود با داشتن اینترنت ،تصاویر را بصورت آنالین مشاهده کند .دو روندی که هم
اکنون در سیستم های رباتیک بازرسی در حال پیگیری می باشد،عبارت از:


افزایش قابلیت ربات از نظر سیستم سنسوری،کنترل از راه دور و توانایی حرکت در مسیر



افزایش حوزه کاربرد ربات،کوچک نمودن سایز آن و امکان استفاده از آن در محیط های صنعتی

به عنوان مثال مشکالتی نظیر نبودن یا ناقص بودن نقشه های شبکه لوله،رسوبات زیاد در کف لوله،نقاط منفصل شده در بعضی قسمت های
لوله،فرورفتگی های ناگهانی،خم های تند و یا انشعابات با قطرهای متفاوت،حرکت ربات در داخل لوله را با مشکالت فراوانی مواجه می کندو در این
ماموریت تنها سیستم تصویربرداری و نورپردازی،اپراتور هدایت کننده را همراهی می کند [ .]1با توجه با این مبحث،سازندگان مختلف این ربات ها،دو
خانواده کلی یعنی ربات ها ی بر پایه چرخ و ربات های بر پایه شنی را ارائه داده اند.هریک از این رباتها دارای مزایا و معایب خاص خود می باشد.ربات
های بر پایه شنی قابلیت حرکت بهتری را در محیط های ناهموار و نامساعد از خود نشان می دهند و دارای درجه اطمینان باالتری در عبور از رسوبات و
ناهمو اری های داخل شبکه می باشند.علی رغم این موضوع  ،شنی ها دارای پیچیدگی بیشتر از نظر ساخت مکانیکی و تعمیر و نگهداری هستند.زوائد
بسیار زیاد موجود در فاضالب اعم از مو و بسیاری از زوائد متنوع،می تواند وارد سیستم مکانیکی شنی گردیده و راندمان آن را بسیار کاهش دهد.لذا
ربات پیشنهاد شده در این مقاله با اینکه بر پایه استفاده از شنی می باشد ولی برای افزایش قابلیت حرکتی آن نکاتی لحاظ گردیده است [.]13-3
سخت افزار در نظر گرفته شده در این سیستم های رباتیک از دو قسمت اصلی تشکیل شده است .قسمت اول که سخت افزار تعبیه شده بر روی
ربات میباشد و اجرای فرامینی که از طریق کنسول کنترل و هدایت ربات و توسط اپراتور ارسال می گردد را برعهده دارد.قسمت دوم سخت افزار دوم
سخت افزار که در کنسول کنترلی و در نزدیک منهول ارسالی ربات به داخل لوله مستقر شده،فرامین اپراتور که از طریق دستگیره فرمان تولید می گردند
برای سخت افزار تعبیه شده روی ربات ارسال و اجرا میکنند [ .]11-10از جمله ویژگی های مهم دیگر ربات های بازرسی شبکه فاضالب ،آب بندی
مناسب به منظور جلوگیری از نفوذ سیال به داخل ربات می باشد.ربات مورد بحث در این مقاله،دارای ویژگی های کاملی از نظر آب بندی می باشد.در
ادامه زیر مجموعه های مختلف ربات معرفی و مباحث فنی به تفصیل توضیح داده می شود.

 .2طراحی مکانیکی ربات
طراحی سیستم مکانیکی ربات این مورد بحث در این مقاله ،با توجه به اهداف پروژه و ماموریت های مورد انتظار از ربات و برقراری برخی ویژگی های
طراحی بصورت هدفمند دنبال شده است.این موارد عبارتند از:


ضد آب بودن ربات



ماژوالر بودن ربات



پایین آوردن هزینه ساخت ربات

در ادامه چگونگی رعایت این موارد در طرح مورد بحث قرار گرفته است.

 1-2ضد آب بودن
با توجه به حضور ربات در شبکه های فاضالب و امکان غوطه وری کامل در فاضالب،ربات بایستی دارای درجه مراقبت  IP68باشد.رعایت این
استاندارد متضمن عملکرد ربات در زیر سطح آب به میزان  2.0متر و به مدت  32دقیقه می باشد.با توجه به اینکه فشار شبکه های فاضالب تقریبا معادل
فشار هوای محیط است،درجه مراقبت  IP68در این سیستم کافی می باشد.در این ربات ،برخی قسمتها نیازمند آب بندی استاتیکی و برخی قسمت ها
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نیازمند آب بندی دینامیکی می باشند.بعنوان مثال آب بندی درب ماژول بایستی استاتیکی ولی شافت های محرکی که از بدنه ماژول ها برای چرخش
خارج می شوند بایستی دارای آب بندی دینامیکی باشند.آب بندی دینامیکی اصوال حساسیت باالتری دارد و مشکلتر می باشد .در شکل ،1یک نمای
کلی از ربات طراحی و ساخته شده مالحظه می شود.

شکل  -1ربات طراحی و ساخته شده

ایجاد آب بندی استاتیکی می تواند با استفاده از ارینگ و یا واشرهای آب بندی میسر گردد.البته استفاده از ارینگ قابیلت اطمینان باالتری
داشته و به دفعات قسمت آب بند شده می تواند باز و بسته شود.در آب بندی دینامیکی بایستی از المان های مخصوص خود استفاده نمود.رایجترین
المانها کاسه نمد و پکینگ می باشد.در آب بندی دینامیکی،با توجه به لغزش در المان آب بندی،روانکاری مهم می باشد لیکن در مواردی که انجام
روانکاری مشکل یا غیرممکن می باشد می توان از المان های خود روان کار که از جنس خاص ساخته شده است،استفاده نمود.در این ربات با توجه به
حساسیت باالی آب بندی از هر دو المان کاسه نمد و پکینگ استفاده شده است.

 2-2ماژوالر بودن
در سیستم های رباتیک بازرسی،باتوجه به تنوع نیازهای بازرسی،طراحی به گونه ای صورت می گیرد تا در موارد مورد نیاز بتوان مجموعه های مختلفی
را روی ربات نصب کرده و استفاده نمود.این ربات دارای سه ماژول مکانیکی مستقل می باشد که عبارتند از  :قسمت حرکتی ربات  ،سیستم تنظیم ارتفاع
دوربین و مکانیزم چرخش دوربین در دوجهت()Pan-Tilt

 1-2-2ماژول حرکتی ربات
ماژول حرکتی ربات ،بستر اصلی ربات می باشد که موتورهای محرکه اصلی و بخش سخت افزار الکتریکی ربات در این واحد جاگذاری شده است.در
شبکه های فاضالب،معموال لوله ها بطور مستقیم،آدم روها را به هم وصل می کنند و خم های ضروری در شبکه در محل های آدم روها تعبیه می
شود.لذا در اکثر ربات های ویدئومتری شبکه فاضالب موجود در بازار تنها حرکت مستقیم به جلو و عقب برای ربات را کافی دانسته و از یک موتور
حرکتی،برای حرکت ربات به جلو و عقب استفاده می کنند ولی ،در ربات طراحی شده در این مقاله دو عدد موتور برای حرکت تعبیه شده است که با
ایجاد خاصیت دور زدن در ربات،به ربات کمک می کند تا هرگونه تغییر حرکت ربات در داخل لوله در اثر موانع موجود در شبکه فاضالب را با تغییر
جهت مخالف خنثی کرده و مانع افتادن ربات به یک طرف شود.
در ربات های متحرک ،معموال دو نوع مکانیزم چرخ و شنی برای ایجاد حرکت مورد استفاده قرار می گیرد.هرکدام از این مکانیزم ها مزایا و
معایبی دارند.مکانیزم بر پایه چرخ ساده تر هستند ولی در عوض امکان سر خوردن و گیر کردن ربات در برخورد با موانع وجود دارد .ربات ها بر پایه
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شنی،پیچیده تر هستند ولی قابلیت حرکت بهتری را در طی مسیر و عبور از موانع از خود نشان می دهند.البته مکانیزم شنی مشکالتی را در اثر ورود و گیر
کردن مواد و ضایعات در داخل شنی ایجاد نموده است و نگهداری ربات را مشکلتر می کند.با مالحظه این موارد ،مصرف کنندگان ربات بسته به سلیقه
یکی از دو مکانیزم را انتخاب می کنند.همانطور که در شکل  0دیده می شود ،در ربات طراحی شده از مکانیزم شنی با قابلیت اضافه کردن چرخ های
الستیکی در صورت نیاز و استفاده همزمان از دو مکانیزم ،قابلیت حرکت بهتر در طی مسیر و عبور از موانع میسر شده است و برای به حداقل رساندن
مشکالت مکانیزم شنی در اثر ورود و گیر کردن مواد و ضایعات در داخل شنی،پهنای شنی تا حد ممکن کم شده است و به این صورت این مشکل
تقریبا حل شده است .البته قابل ذکر است که انواع چرخ الستیکی در سایزهای مختلف و چرخدنده با پهناهای مختلف شنی،قابل نصب بر روی ربات
طراحی شده میباشد که پس از تست های مختلف،نمونه ای که در تصویر شکل  0مشاهده میکنید بهترین کارایی و بازده را از خود نشان داده است.

شکل  -2استفاده همزمان از مکانیزم شنی و چرخ

 2-2-2ماژول تنظیم ارتفاع دوربین
در بازرسی شبکه های فاضالب با اقطار مختلف،به منظور افزایش کیفیت بازرسی  ،بایستی دوربین را در مرکز لوله مستقر نمود.در ربات طراحی شده
همانطور که در شکل شماره  3مشاهده میکنید ،از یک سری پایه های خیلی ساده در اندازه های مختلف برای نگهداری دوربین استفاده می شود که
حالت کشویی داشته و قابل تنظیم ارتفاع برای اقطار مختلف است.در ربات های ویدئومتری شبکه فاضالب موجود در بازار ،معموال از موتور گیربکس
دار برای تنظیم ارتفاع دوربین استفاده میشود ،در حالی که در این ربات با توجه به اینکه یکی از اهداف ساخت این ربات کاهش هزینه ساخت ربات
می باشد و همچنین با توجه به دانستن قطر لوله پیش از ورود ربات به داخل لوله میتوان با دست ارتفاع دوربین را تنظیم نمود،ترجیح داده شده است که از
یک مکانیزم خیلی ساده استفاده شود.

شکل  -3پایه های کشویی دوربین ربات

 3-2-2ماژول Pan-Tilt
دوربین بازرسی یکی از مهمترین المانهای ربات می باشد که برای تهیه تصویر از محیط لوله روی ربات قرار می گیرد.به منظور ایجاد تصویر کاملتر،
دوربین معموال بر روی یک مکانیزم  Pan-Tiltکه چرخش دوربین را در دو جهت فراهم می نماید،نصب میگردد تا تصویر کاملتری از دیواره لوله تهیه
گردد.در این مکانیزم دو درجه آزادی ،دو موتور گیربکس ازطریق پولیهایی مفاصل مربوط به درجات آزادی مکانیزم را به چرخش در می آورند.البته
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در ربات طراحی شده عالوه بر دوربین با مکانیزم ، Pan-Tiltاز یک دوربین دیگر که جهت آن قبل از ورود ربات به داخل لوله توسط اپراتور تنظیم
می شود نیز استفاده شده است.این دوربین معموال رو به جلو تنظیم شده و اطالعات از مسیر روبروی ربات را به مانیتور اپراتور می فرستد ،در حالی که
دوربین نصب شده بر روی مکانیزم ، Pan-Tiltعالوه بر اینکه تصویر کاملی به اپراتور را می دهد،با اتصال به اینترنت در بیرون از منهول،امکان تماشای
تصاویر لوله مورد بازدید را به مدیران و مسئولین مربوطه در محل کار آنها میسر میسازد.تصاویر دوربین های بکار رفته در ربات طراحی شده را در شکل
شماره  4مشاهده میکنید که هرکدام بسته به تشخیص اپراتور به راحتی قابل نصب روی ربات و تصویر برداری هستند.

.

شکل  -4دوربین های ثابت و گردان استفاده شده در ربات

 4-2کاهش هزینه ساخت و سفارشی کردن دستگاه
نمونه های خارجی ربات های ویدئومتری شبکه فاضالب موجود در بازار  ،بسته به مورد استفاده آنها و امکاناتشان ،دارای هزینه خرید بسیار باالیی در
حدود 422میلیون تومان تا  1میلیارد تومان هستند که این امر باعث شده که تعداد انگشت شماری از شرکت های آب فاضالب کشور توانایی خرید این
ربات ها را داشته باشند.در این پروژه سعی شده است که هزینه ساخت این ربات تا حد امکان کاهش پیدا کند تا شرکت های آب و فاضالب شهرهای
کوچک کشورمان هم توانایی خرید و استفاده از این نوع ربات ها را داشته باشند .توانسته ایم هزینه طراحی و ساخت ربات را به حدود یک صدم هزینه
خرید نمونه های خارجی آن برسانیم .از آنجاییکه کلیه مراحل طراحی و ساخت دستگاه بصورت ژنرال صورت گرفته لذا امکان افزودن قابلیت و
تغییرات در آن بنابر شرایط بهره بردار وجود دارد .اعمال قابلیتهای منطبق با نظر بهره بردار ضمن افزایش بهروری ،کاهش هزینه ناشی از قرار دادن
تجهیزات اضافی را نیز موجب خواهد شد.

 . 3طراحی سیستم الکتریکی
سیستم الکتریکی ربات از دو قسمت اصلی تشکیل شده است که یکی کنسول کنترل و هدایت ربات (سخت افزار ثابت) می باشد و دیگری سخت افزار
تعبیه شده بر روی بستر رباتیکی (سخت افزار متحرک) می باشد.این دو واحد از طریق یک ارتباط استاندارد با هم مبادله اطالعات می نمایند.دستورات
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اپراتور که از طریق یک فرمان به سخت افزار ثابت منتقل می شود،از طریق این سخت افزار برای ربات ارسال شده و در آنجا توسط سخت افزار متحرک
دریافت و اجرا می گردد.سخت افزار متحرک شامل قسمتهای مربوط به راه اندازی موتورهای الکتریکی ربات،سیستم تصویربرداری و نورپردازی می
باشد.

 1-3محرک های ربات
از بین محرکهای مختلفی که امکان استفاده در سیستم های رباتیک را دارند،محرک های الکتریکی را میتوان به عنوان بهترین گزینه انتخاب
نمود.خواصی مانند کنترل پذیری مناسب،سایز کوچک و راندمان باال را می توان از ویژیگی های این محرک ها در نظر گرفت.در بین محرک های
الکتریکی  ،خواص ذکرشده فوق در بین موتور گیربکس های الکتریکی  DCبرجسته تر می باشند.لذا از این محرکها برای تامین درجات آزادی ربات
بهره گرفته شده است.

 2-3سیستم تصویربرداری
ایجاد تصویر با کیفیت و واضح از دیواره های داخل لوله ،مهمترین هدف در بازرسی شبکه فاضالب می باشد.مشاهده تصویر مناسب توسط
اپراتور ،متضمن تصویر با کیفیت و انتقال سیگنال بطور مناسب می باشد.همه موارد فوق برای رسیدن به تصویر مناسب در این سیستم رعایت گردیده
است.نکته موثر دیگر در تهیه تصویر مناسب،ایجاد نور کافی در محیط می باشد .با توجه به تاریکی مطلق در داخل لوله،بایستی شدت نور کافی بوده و
بسته به شرایط قابل تنظیم باشد.برای روشنایی در ربات ،از  Ledهای پر نور که نور زیادی را با راندمان باال ایجاد می کند بهره گرفته شده است.بدیهی
است برای سایزهای بزرگ لوله بایستی سیستم نورپردازی را تقویت نموده و افزایش داد.

 .4نتیجه گیری
در این مقاله طراحی و ساخت یک نمونه ربات بازرسی شبکه های فاضالب با قابلیت های برجسته و به روز مورد بحث قرار گرفت.نمونه اولیه ارتقا پیدا
کرده و از لحاظ امکانات تصویر برداری و نصب انواع دوربین و کیفیت تصویر ارسالی و کنسول کنترلی بهبود یافته و تغییراتی در نمونه اولیه داده شده
است .بسیاری از نکات تکنیکی مربوط به طراحی و انتخاب اجزاء به منظور رعایت آب بندی و مقاوم بودن ربات برای کار در محیط فاضالب ذکر
گردید.در نهایت سیستم رباتیکی ساخته شده که در شکل  0مشاهده می شو د(تصاویر مربوط به نمونه اولیه و نمونه ارتقا یافته) .در شبکه های واقعی
فاضالب تست گردید.مناسب بودن آب بندی ربات،تصویر مطلوب و کارکردن کلیه قسمت در شرایط واقعی از نتایج قابل ذکر می باشد.البته با توجه به
نمونه بودن این محصول،در مواردی سیستم الکترونیکی دچار مشکل می گردید،اما با توجه به تجربه موجود و در صورت استفاده از المانهایی با قابلیت
اعتماد باالتر،امکان حل این مشکل وجود داشته و می تواند بنابر شرایط استفاده تغییرات الزم اعمال گردد .در شکل  0تصاویر ربات طراحی شده به
همراه ماژول کنترل از راه دور آن ارائه شده است.
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