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 سوخت مایع فلو کامپیوتر  طراحی و ساخت نمونه صنعتی پروژه: عنوان

 طرح فلومتر عنوان طرح:

 نیروگاهی پیشرفته گیریاندازه هایسیستم فناوری توسعه مرکز مجری:

 ماه 15تا  10  :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

 تببین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

 هدف اصلی: -1

بنا بر و منافع آتی حاصل از آن است، محصول این پروژه هایی از قبل داشتهتذکر مهم: چنانچه محقق در این زمینه فعالیت

 اهد گرفت، بین محقق و پژوهشگاه نیرو مشترک خواهد بود.شرایطی که در ابتدا مورد توافق قرار خو

افزار بسیار پیچیده آن تا کنون علیرغم وجود توانمندی بسیار باال در داخل کشور، نرمپرکاربرد است که  فلوکامپیوتر یکی از تجهیزات
است و با نتایج اولیه خوبی نیز ن زمینه انجام شدهدر ایو نیمه صنعتی های آزمایشگاهی است؛ اگرچه برخی فعالیتمانع از تولید آن شده

، «با حسگر»هستند. با توجه به آنکه تولید انواع « بدون حسگر»و « همراه با حسگرها»فلوکامپیوترها بر دو دسته  است.همراه بوده
 .دهدرا هدف قرار می« بدون حسگر»پیچیدگی باالتری دارد، این پروژه به عنوان گام نخست، فقط نوع 

ها و سایر صنایع با توجه به کاربرد بسیار زیاد این محصول در نیروگاه .استایجاد زنجیره تولید فلوکامپیوتر  این پروژههدف از اجرای 
ور است که متاسفانه در حال حاضر بازار بسیار مناسبی از این محصول در داخل کشور متصتولید آن کامال توجیه اقتصادی دارد و کشور، 

 شور است. با اجرای این پروژه، گامی بلند در راستای حذف این وابستگی برداشته خواهد شد.کتقریبا به طور کامل در اختیار خارج از 

این موضوع رکن ت، آن اسسازی گام در صنعتیترین ها در مسیر تولید این محصول، اصلیها و تاییدیهبا توجه به آنکه کسب گواهینامه
موفق در چند نقطه مد نظر پژوهشگاه نیرو میدانی  هایاصلی این پروژه است. همچنین الزم است تا محصول ساخته شده در آزمون

 باشد.

 مشخصات فنی محصول مورد نظر عبارتست از:

 APIمنطبق بر استاندارد  -

 و ... ( SD Card، Flash memory ،E2PROMدارای چند حافظه پشتیبان )به عنوان مثال، استفاده از  -

  …RS232, HART, USB, Ethernetهای دیجیتال مانند استفاده از انواع درگاه -

 دارای حداقل چهار ورودی آنالوگ  -

 ریزی همراه با رمز عبور و امکانات امنیتی دیگرافزار قابل برنامهدارای نرم -

 ار محصول )تعیین توسط مرکز امنیت پژوهشگاه نیرو(افزهای تعیین شده در مباحث امنیتی در نرمرعایت حداقل -

 دارای سیستم عامل )ترجیحا ویندوز( -

 AGA, ASTM, GPA, ISO, GOST, S-GERGهای مطرح مانند پشتیبانی از سایر استانداردها یا گزارش -

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی

 الذکرمبتنی بر موارد فوق افزار آنافزار و نرمنیروگاهی شامل سخت سوخت مایعطراحی و ساخت نمونه صنعتی فلوکامپیوتر  -

 های مد نظر پژوهشگاه نیروهای میدانی در محلموفقیت در آزمون -

 های مورد نیازکسب کلیه گواهینامه -

 های میدانیشامل نتایج آزمون گزارش -

 


