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 تمام هوشمند ریتشت تبخ د ی و تول ی طراحعنوان طرح:   -1

 

 اصفهان آب منطقه ایکارفرما:  -2

 

 برداری واحد حفاظت و بهره واحد استفاده کننده از نتایج:

 

 توصیف مسئله: -3

-اندازه زین  یاست. در هواشناس هیآب در آن ناح ریتبخ  زانیمهم در هر منطقه، م ار یبس یطیاز عوامل مح یکی

  زان یم  نییسو، تع  گریبرخوردار است. از د  یا  ژهیو  تیو چهار ساعت از اهم  ستیدر طول ب  ریتبخ  زانیم  یریگ

و مباحث    یزداریآبخ  یازهاین  نیترم از مه  یکیآن مناطق،    یهاداده  یآوردر مناطق گوناگون و جمع  ریتبخ

 شده است.   هیارا یگوناگون و متفاوت یهاهدف، تا کنون روش نیبه ا  لین یاست. برا یدرولوژیه

شود. استفاده از تشت  یاستفاده م   Aکالس    ییکایمدل آمر  ریاز کشورها، از تشت تبخ  ی اریمانند بس  ران،یا  در

که عالوه بر سخت شدن    شود،یم  یخود باعث بروز مشکالت  ن،یشیو استاندارد پ  یسنت تیمعمول در وضع  ریتبخ

  ر یحاصله ، تاث  یبرآوردها  ج یو نتا  یریاوقات بر دقت اندازه گ  یانجام شده، برخ   یریبر بودن اندازه گنهیو هز

 Circuit Integrated(  ی کیساخت مدارات مجتمع الکترون یفناور  شرفتی امروزه پ  گرسو، یدارد. از د  میمستق

: IC روزمره بشر داشته است و   یزندگ  یو حت یعلم یتهایبر فعال یمیمستق ریتاث ،یانهایرا یهای(و رشد فناور

باالتر برده است.    اریو محاسبات را بس  هایریاشاره شده، دقت اندازه گ  یهایفناور  روزظهور و ب  ،یاریدر موارد بس

 شود.  ی م سهیصنعت با اختراع چاپ مقا نیموارد، ا یاکه در پاره یبه نحو

  ی راه حل  نیگوناگون، اول  یدرولوژی ه  یازهایحل مشکالت مرتبط با ن  یشده تا کنون، برابه موارد طرح   تیعنا  با

 یاانهی/ را تالیجید کیالکترون یهایکند، استفاده از فناور یمشکل به ذهن بروز م نیکه جهت برطرف نمودن ا

  ات یعمل  یتفاوت که تمام  نیاست، با ا  ییکایآمر  Aکالس    ر یسامانه، همان تشت تبخ  نیو اساس ا  ه یاست. پا

  ی داده ها ل یتحل  ی، ارسال و حت  ی ) افزودن و برداشت آب از تشت (، ثبت، جمع آور م یسنجش، خوانش، تنظ

  ی اندازو راه  نیمأگام در ت   ن یترو البته مهم  نی. اولاست  یا  انه یرا/یکیالکترون  یشده بر عهده سامانه ها  یجمع آور

بر استفاده از    د یبا تاک  کیو تمام اتومات  تالیجید  Aکالس    ریتوسعه و ساخت تشت تبخ  ،یحطرا  ستم،یس   نیا

 است.  کی کالس  یی کایآمر Aکالس  ریهمان استاندارد تشت تبخ

 

  مشخصات فنی محصول: -4
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  ی طراح Aکالس    ریهمان تشت تبخ  هیبه صورت مختصر اشاره شد، محصول بر پا  نیشیپ  یگونه در بندهاهمان

بخش به صورت    نیبه آن اضافه خواهد شد که در ا  یگوناگون  یهاتفاوت که قسمت  نیشود. با ا  یو ساخته م

 پرداخت.  میها خواهقسمت نیصه به االخ

مرتبط هر کدام در    یهامفهوم که قسمت  نیخواهد شد به ا  یقسمت کنترل/فرمان به صورت ماژوالر طراح 

الکترون  کیقالب   م  یک یکارت  تمام  ی ساخته  و  در    یشود  کنترل/فرمان  (  Sub Rack)  سابرک  کیمجموعه 

ارسال    تاًیو نها  ره یپردازش، سنجش، فرمان، ذخ  ه،یمدارات تغذ  یقرار خواهد گرفت. تمام  ینچیا  17استاندارد  

و    ی و نگهدار  ریتعم  ، یابیبیدر ع  اریروش سهولت بس  نیا  ت ی. مزشوند ی شده نصب م  گفته در سابرک    جینتا

  ات یعمل  یهانهیهز  ریگچشم  اریکاهش بس  ،یروش طراح  نیا  گریمهم د  اریبس  تیمز  ،نی. همچناستارتقاء  

  نت یکاب  کی در    ت،یمجموعه در صورت عدم وجود هرگونه مکان مسقف در محل سا  نیاست. کل ا  ینگهدار

و اتصاالت   یبرق  یرهایها، ش سنسورها، پمپ  ،یسنت  ر یاستاندارد قابل نصب خواهد بود. در کنار تشت تبخ  یعزیتو

  ستگاه یمحدود در محل ا  اریمساحت بس  کی در    تیکل سا  یسازاده یکه پ  یقرار خواهند گرفت به نحو  یکیمکان

عمل به صورت    نیا  ر،یبه تشت تبخ  آب  کردنکسر    ایبه اضافه    از یخواهد بود. جهت ن  ریپذ امکان  یرسنجیتبخ

در موقع    آب برداشت شده از تشت ایجهت اضافه  ازیآب مورد ن ینگهدار ید. براانجام خواهد ش کیتمام اتومات

 و نصب خواهد شد.  ی نیبشیپ تیمد نظر کارفرما در محل سا تیبا ظرف  هیمخزن چند ال ک ی، یبارندگ

 

 تعداد مورد نیاز و حجم بازار کلی  -5

ن اساس  منطقه  ازیبر  آب  همچن  یاشرکت  و  کشور  و  استان  سطح  سازمان   انیمتقاض  ر یسا  ن یدر  جمله  از 

تعداد دقیق مورد نیاز در جلسات حضوری    است.  لیو تحو  د یقابل تول  یسازی و سر  یصورت تکه  و ... ب  یهواشناس 

 ای اصفهان مشخص خواهد شد. شرکت فناور با شرکت آب منطقه

 

 محدودیتها و قیود:  -6

به ت با توجه  ا  تیطراح، محدود  میت  یو مهندس  یفن   ییواناخوشبختانه  وجود ندارد،    یخاص و قابل مالحظه 

کم مصرف باشند.   ار یبس برق  ی خواهند شد که از نظر مصرف انرژ دیو تول ی طراح یبه نحو زاتیتجه نیهمچن

  ی د ی خورش   یهانباشد، با نصب سلول  سریبه برق شهر م  یمحل نصب، دسترس   تیچه در ساچنان  ،به عنوان مثال

ق ن  مت،یارزان  مورد  ت  نیمأت  زاتیتجه  ی تمام  ازیبرق  توجه،  قابل  تنها موضوع  شد.  نصب    یفضا  نیمأخواهد 

باشند. در صورت عدم وجود مکان  یطیسخت مح  طی در معرض باران و شرا  د یاست که نبا  یکیالکترون  زاتیتجه
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کوچک مورد    یع یتوز یهانتیهمانند کاب  مخصوص  نت یکاب  ی نیبشیمهم با پ  نیمحل نصب ، ا  تیمسقف در سا

 است. کامالً قابل اجرا  یزیناچ  نهیبا هز برق و مخابرات  عیاستفاده در صنا

 

 محصول مشابه داخلی یا خارجی:  -7

  ی خارج  یهانمونهندارد و  وجود  شده باشد،    دهیها در آن دبخش  یتمام  که  یابه گونه  ی محصول مشابه داخل

 . ردیگیو استفاده قرار نم  د ی باالتر، عموماً مورد خر  اریبس متیو ق می تحر لیدله  ب زین تیفیباک

 

 استانداردهای مورد نیاز:  -8

استفاده    Aکالس    ریسامانه، از تشت تبخ  نیشد، در خصوص ساخت ا  انیب  نیشیگونه که در قسمت پهمان  -

  اده یو پ  یطراح  یقبل   یو اساس همان سامانه دست  هیبر پا  یاانهیرا/یک یسامانه الکترون  گر،ید  انیشود، به بیم

 خواهد شد.  یساز

پ  - را  یکیالکترون  یهاقسمت  یساز  ادهیدر خصوص  گونه  نیتدو  یاستانداردها  یتمام  ،یاانهیو  به   ی اشده، 

 را خواهد داشت.   یممکن به دخالت اپراتور انسان  ازین ن یترشده، کم  د ی خواهد شد که سامانه تول تیرعا

  ی استانداردها  تیبا رعا  یسازاده یپ  ،یینها  ینسخه  ل یو تحو  ه یارا  ل،یتا تکم  ده یمراحل پردازش ا  ی در تمام  -

به نحو و  م  یگوناگون  نهایانجام  ماه  ییشود که محصول  به  شرا  تیبا توجه  و    ت یقابل،  استفاده  طیمحصول 

 داشته باشد.  یی باال یعملکرد نانیاطم

 

 اقدامات پیشین انجام گرفته:  -9

کانادا،    کا،یمتحده آمر  ت االیا)  یصاحب فناور  یدر کشورها  یی انجام شده، سنسورها  یهایبرابر جستجوها و بررس

مهم در    ار یو روانه بازار شده است. نکته بس  یو موجود، طراح   ی سنت ریتبخ  یهابا تشت  قیبه منظور تطب (آلمان

  ار یبس  متیاز ق و ضمناً ستندی ن کپارچه یمحصول کامل و  ک ی چکدامیاست که ه نیموجود ا زاتیخصوص تجه

و منتشر    نیخصوص تدو  نیدر ا  زین  یانجام و مقاالت  یقاتیاز دانشگاهها، تحق  یدر برخ   ،نی. همچندارند   ییباال

 منجر نشده است.  ییو نها کپارچه یمحصول  ک یبه ساخت  چکدامیشده است اما در حال حاضر، ه

 

 توضیحات تکمیلی:  -10

 

 


