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 مقدمه  1-1

 

سالمتی نعمتی بسیار ارزشمند است که حفظ و ارتقای آن آرزوی همیشگی انسانها بوده است. با پیشرفت 

ای علم و تکنولوژی، بشر موفق به کشف عوامل بیماری زا و راههای سرايت بیماريها و اصول راهکاره

دار، رپیشگیری و درمان مناسب شده است. بی شک يکی از اساسی ترين راههای پیشگیری از بیماريهای واگی

 های پرخطر بر ضد بیماری ها می باشد. ايمن سازی کودکان و گروه 

ی جهانیان علیه بیماری آبله و نهايتا ريشه کنی اين  گستردهبرنامه گسترش ايمن سازی قبل  های سال در

در دو دهه قبل، افق تازه و امیدبخشی در جهت توفیق انسان بر بیماری های مسری گشود و سازمان  بیماری

جهانی بهداشت به جهانیان توصیه کرد که برای ريشه کنی ساير بیماری ها به طور جدی تالش نمايند. در 

طی سالهای بعد اين  به طور جدی به اجرا در آمد و در 1363ايران نیز برنامه گسترش ايمن سازی از سال 

برنامه در قالب نظام گسترده شبکه ها در سرتاسر کشور به خوبی ادامه پیدا کرده که دستاوردهای بسیار 

 ارزشمندی به ارمغان داشته است.

در حقیقت ايمن سازی توسط واکسن يکی از مؤثرترين راههای حفاظت افراد و جوامع از بیماريهای عفونی  

 ن روش به طور کامل به نحوه نگهداری و ذخیره سازی واکسن ها وابسته است.است. هرچند موفقیت اي

از آنجايی که واکسن ها نسبت به شرايط و به ويژه دمای نگهداری و جابجايی بسیار حساس هستند، لذا 

حتما می بايست در تمامی مراحل، از زمان ساخته شدن در کارخانه تا زمان تزريق شدن به بدن، در دمای 

ه شده توسط کارخانه سازنده نگهداری شوند. بنابراين نگهداری و حمل و نقل صحیح واکسن ها برای توصی

باقی ماندن پتانسیل حفاظتی آنها الزم و ضروری است. دمای مناسب برای اکثر واکسن های کشته شده در 

يف شده برای آنها درجه سانتیگراد بوده و نوسانات دمايی )سرما يا گرمای بیش از حد تعر 2-8محدودهی 

باعث آسیب ديدن و بی اثر شدن آنها میشود. از سوی ديگر اکثر واکسن های زنده هرگز نبايد از دمای 

 درجه سانتیگراد می باشد.  -15انجماد خارج شوند. دمای مناسب برای اين واکسن ها 

عث مشکالت متعددی قرار گیری واکسن ها در دمای نامناسب، حتی اگر برای زمان کوتاهی هم باشد، با

می گردد. مشکالتی چون کاهش پتانسیل مؤثر و حتی بی اثر شدن واکسن، ايجاد ترکهای مويی در جداره 

ها و در نتیجه امکان آلودگی میکروبی آن، از بین رفتن سرمايه های هنگفت در اثر دور ريختن واکسن های 

 اد مردم نسبت به واکسن ها و....خراب شده يا نیاز به واکسیناسیون مجدد، از دست رفتن اعتم

 2010( در بیانیه ای که در سال National Patient Safety Agencyآژانس ملی سالمت بیماران انگلستان )

میلیون دوز از واکسن های  50در اين کشور حدود  2009تا  2005منتشر نمود، اعالم کرد که بین سالهای 

 ارد زير عنوان شدند:کودکان خراب شده است. داليل اين مشکل مو

 تأخیر در نگهداری واکسن ها در محل مناسب، بعد از تحويل گرفتن آنها  .1

 خراب شدن يا خاموش شدن يخچال  .2
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 باز ماندن درب يخچال  .3

 قطع شدن برق .4

 کنترل نکردن دقیق دمای يخچال  .5

 استفاده نادرست از يخچال های خانگی يا نداشتن تجهیزات مناسب و کافی .6

 

 موجود قبلی و عیوب آنهاین، موارد وضعیت دانش پیش 1-2

می توان گفت اين دستگاه فاقد نمونه های مشابه داخلی و خارجی می باشد. در حقیقت وسايلی که تا کنون 

برای نگهداری و حمل واکسن ها استفاده می شدند دارای محدوديت ها و عیوبی هستند که در ادامه به 

 آنها اشاره خواهد شد:

 یخچالها و فریزرها  1-3

از وسايل معمول نگهداری واکسن ها هستند و انواع متفاوتی از آنها )از يخچال های خانگی تا يخچال های 

 -مغازه ها و يخچال های مخصوص داروخانه( وجود دارد. البته بايد توجه داشت که همه ی انواع يخچال 

 هم نمی توان از همه قسمتفريزرها برای نگهداری واکسن مناسب نیستند. حتی در يک يخچال مورد تأيید 

ی واکسن بايد فقط برای اين کار های برای نگهداری واکسن استفاده نمود. به عالوه يخچال ذخیره کننده

اختصاص يافته باشد و هیچ ماده ديگری درون آن قرار نگیرد. در حقیقت استفاده از اين وسايل حتما می 

رجع جهانی منتشر می نمايند، هماهنگ باشد. در غیر بايست با شیوه نامه ای که سازمان های معتبر و م

 اين صورت امکان حفاظت صحیح و کامل از واکسن ها وجود نخواهد داشت.

 عیوب 1-3-1

 فريزر مناسب و استاندارد زياد است.  هزينه ی اولیه ی خريد يک يخچال .1

 در صورت قطع برق نمی توان از آن استفاده نمود.  .2

 بزرگ بوده و قابل حمل نیست.  .3

تفاده از موارد نامناسب و غیراستاندارد آن منجر به عدم کنترل صحیح دما و خراب شدن واکسن اس .4

 ها می گردد.

ی نادرست از آن وجود دارد. )مثال نگهداری مواد خوراکی در يخچال، باز ماندن احتمال استفاده .5

 درب آن،نگهداری واکسن ها در نواحی نامناسب از آن و ...(
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ورد نیاز ) مثال بعد از قطع برق يا هر موردی که منجر به گرم شدن فضای رسیدن آن به دمای م .6

 آن شود( زمان بر می باشد.

 (Vaccine Carrierواکسن کریر ) 1-4

واکسن کريرها از مواد مخصوصی ساخته شده اند که گرما را از خود عبور نمی دهند و دارای فضای مجزا  

ايل می توان واکسن ها را حمل کرده و يا موقت نگهداری جهت جاسازی کیسه های يخ می باشند. با اين وس

ساعت واکسن را نگهداری نمايد. از واکسن کرير برای حمل واکسن  48نمود. ولی قادر نخواهد بود بیش از 

ها و حالل ها در مراکز بهداشتی درمانی، خانه های بهداشت و پايگاهها و تیم های سیار استفاده میشود. 

آن ها توسط کیسه های يخی که قبال در فريزر قرار داده شده اند تأمین می شود و قبل سرمای مورد نیاز 

از گذاشتن ويالهای واکسن در داخل واکسن کرير حتما میبايست ابتدا دمای آن را به دمای مناسب رساند. 

 یری گردد.زمانی که از آن استفاده نمی شود بايد درب آن را باز گذاشت تا از ايجاد بوی نامطبوع جلوگ

 عیوب 1-4-1

 تنظیم دقیق دمای آن ممکن نیست. .1

نیاز به جاسازی يخ و تعويض به موقع آن و نیز وسیله اضافی )مثل فريزر( برای سرد نمودن کیسه  .2

 دارد. های يخ

 نمی توان برای مدت زيادی از آن ها استفاده نمود. .3

 (Cold Boxکلد باکس ) 1-5

در زمان قطع برق يا جهت انتقال آنها استفاده می وسايلی هستند که برای نگهداری موقت واکسن ها  

شوند. اين وسايل مانند واکسن کريرها تا حدود زيادی گرما را از خود عبور نمی دهند و دارای فضای مجزا 

يخ خشک می باشند. کلد باکس ها از واکسن کريرها از بزرگتر بوده و در  برای جاسازی کیسه های يخ يا

روز واکسن ها را در خود نگهداری نمايند که در صورت باز  6-3می توانند  صورت بسته ماندن درب آن

 شدن درب آن اين زمان کاهش می يابد.

 عیوب 1-5-1

 تنظیم دقیق دمای آن ممکن نیست. .1

 نمی توان برای مدت طوالنی از آن ها استفاده نمود.  .2
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نمودن ماده(  سرمای آن نیازمند استفاده از امکانات جانبی چون يخ خشک يا فريزر )جهت سرد .3

 می باشد.

 مشکالت موجود و بیان اهداف 1-6

حفظ دمای مناسب برای واکسنها، در طی مراحل تولید، انتقال، و مصرف بسیار حساس بوده و می بايست 

به دقت مورد توجه قرار گیرد. به طوری که تنها چند دقیقه خروج از دمای مناسب، می تواند منجر به کم 

واکسن شده و بیماری که چنین واکسنی را دريافت نموده را به خطر اندازد.  اثر شدن و حتی بی اثر شدن

 از سوی ديگر خراب شدن واکسن ها هزينه هنگفتی را به جامعه وارد می نمايد.

ولی همان طور که ذکر شد، روش های موجود برای نگهداری واکسن ها در طی زنجیره سرما، محدوديت 

فريزرها( نیاز به هزينه ی اولیه ی زياد، عدم امکان  -ه: )در مورد يخچال ها و معايب زيادی دارند، از جمل

استفاده در صورت قطع برق، بزرگ و غیرقابل حمل بودن، زياد بودن احتمال استفاده نادرست از اين ابزارها 

مداخله يا مصرف انواع غیراستاندارد آن و... )و در مورد واکسن کريرها و کلد باکس ها نیاز به مراقبت و 

مداوم در جاسازی يخ يا يخ خشک و تعويض به موقع آنها، نیاز به وجود وسايل اضافی مثل فريزر برای سرد 

کردن کیسه های يخ، عدم امکان تنظیم دقیق دمای آن در بیشتر موارد، عدم امکان استفاده طوالنی مدت 

 و..........

ار تاريخ مصرف ندارند. در نتیجه احتمال فساد به عالوه هیچ يک از وسايل موجود نگهداری واکسن، هشد 

 واکسن ها در به علت سهل انگاری افراد زياد است.

لذا برای حصول نتايج مطلوب تر، بر آن شديم که با ساخت اين دستگاه، معايب مذکور را برطرف نموده و  

 در جهت خدمت به جامعه و بیماران گام مؤثری برداريم.

 ادی در دریا استفاده از دستگاه پیشنه 1-7
برنامه ها و  گرياز سوی د میکامالً واقف هست يیايو در یعیطب ريبرداشت از ذخا تيهمه ما بر محدود

 ميسالمت مصرف کنندگان را دار نی، اشتغال،  صادرات، تضمانيمصرف سرانه آبز شيمانند افزا يیاستهایس

ضل مع نياز ا يیراه حلها برای رها نيراز مهمت یکيباشد. لذا  یم میدر تضاد مستق ريذخا تيکه با محدود

 . باشد یم تیفیشده و حفظ ک دیص انياز آبز شتریو بهره وری هر چه ب عاتيو کاهش ضا رییجلوگ

ر مؤث یماه یکه در حفظ تازگ باشدمی یمراحل نياز جمله مهمتر یو خشک ايدر در یجابجائ اي نگیهندل

 ،موارد اغلبو در  راشباعیچرب غ دهاییاس شتر،یآب بمختلف از جمله داشتن درصد  ليبه دالی است. ماه

 ريعمر نگهداری کمتری نسبت به سا یاز آن، دارا و پس دیدر زمان ص یکيزیفشارهای ف تحمل ضربات و

 باشد. یگوشتها م
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به مراکز عرضه و مصرف  دنیتا رس یو خشک ايدر در دیبا توجه به موارد اشاره شده سردسازی و نگهداری ص

ه تازه ب یدارد. مدت زمان نگهداری ماه عاتيو کاهش ضا تیفیبا حفظ ک یمیگاتنگ و مستقارتباط تن

، روش دیص صل، فزیيو ر یکم چرب بودن آن، درشت و ، پرچربیاز جمله نوع وگونه ماه یعوامل مختلف

 گرادیروز مشروط به نگهداری در دمای صفر درجه سانت 18تا  2از  دارد و یوروش نگهداری بستگ دیص

 خواهد بود. ریمتغ

 عوامل فساد ماهی ها و روش های پیشگیری 1-7-1
وران جان رينسبت به سا انيدر آبز راتییتغ نيدهد , ا یجانوران رخ م یدر تمام ادیيز راتییبعد از مرگ تغ

,در بوجود  ریو روشهای تأخ راتییتغ یراستا برخ نيافتد. در ا یاتفاق م عتريآن سر باتیظرافت و ترک لیبدل

 شود. یاشاره م در ادامه راتییتغ نيآمدن ا

 یخود هضم ای زیاتول 1-7-2
 بيبعهده دارد و سبب تخر یرا بعد از مرگ ماه یمختلف ندهایيکنترل فرآ یموجود در شکم ماه مهایيآنز

روده  های وارهيد مهايآنز نيشکم پر است. ا یمثال در ماه ني. واضح ترشودیم یبافت ماه باتیترک هيو تجز

 راتییبه تغ تواندیم یميزآن راتیی. تغشودیم یباعث تورم شکم ماهو آن را هضم کرده و بافتهای اطراف 

 هیرا کند نمود لذا تخل یراتییتغ نیچن توانیشود و با کاهش دما ممی ليطعم و بافت تبد، در بو یمهم

  ضروری است. دیبالفاصله بعد از ص یمنجمد کردن ماه ايسرد کردن ی و شکم

 هایچرب زیلدرویو ه ونیداسیاکس 1-7-3
 تاً يو تند شدن آن و نها یچرب ونیداسیبه سرعت باعث اکس یها بعد از مرگ ماه یچرب يیایمیش راتییتغ

است لذا سرد سازی  شتریب یفساد ماه نگونهيباالتر باشد سرعت ا یهر چه دمای ماه شود. یم یفساد ماه

باعث  یماه ردسازیس یاز طرف .ددهیواکنش را کاهش م نيسرعت ا نیدر دمای پائ یو نگهداری ماه عيسر

باعث  یکاهش رطوبت در ماه نی. همچنگرددیم ونیداسیدر اکس ریاز کاهش رطوبت و تاخ رییجلوگ

هوا و  ژنیبا اکس یگردد. لذا سرد سازی موجب کاهش تماس ماه یم یدر ماه کیارگانولپت راتییتغ

 .شود یواز دست دادن رطوبت م ونیداسیاز اکس رییجلوگ

 زمهایارگان کرویم تیثر فعالفساد در ا 1-7-4
 هايباشد. باکتر یو.... م pH ،  غذا،  آب، درجه حرارت،زمهایکروارگانیبرای رشد م یطیعوامل مح نيمؤثرتر

 یت منبعتوان گف ی،  مانيآبز بیدارند. باتوجه به درصد باالی آب در ترک ازین ادیيرشد به آب نسبتاً ز برای

، ردیقرار گ یمعمول يیآب و هوا طيدر شرا یستند. چنانچه ماهه زمهایکروارگانیبرای رشد م مناسب
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 ر دماید یحت یو در صورت قرار گرفتن بدن ماه ندينما ریخواهند بود به سرعت تکثقادر ،زمهایکروارگانیم

 یداخل گوشت شده و منجر به فساد گوشت گردد. با سردساز درجه سانتی گراد باعث نفوذ میکروب ها به 8

 نمود. رییفوق جلوگ راتییتوان از تغ یم یمناسب ماه

 به روش سنتی  در شناور هایانجماد ماه 1-7-5
به  ندیرا تا رس یتوان ماه یدارد که م یبه مدت زمان یبماند بستگ ايتواند در در یکه شناور م یطول مدت

 ريذدو هفته امکان پ از شیب یبرای زمان خيدر  یدست مصرف کننده قابل خوردن نگه داشت. نگهداری ماه

 .ستین

به بندر قبل از پرشدن انبار  ادییدر عمل به مفهوم بازگشت شناور ص خيدر  ینگهداری ماه تيمحدود

مواد خام مدت ماندگاری آن  تیدر ماه رییاست که بدون تغ ازین يیبرای نگهداری به روشها نياست. بنابرا

 یخوب اریروش بس مده صورت منجو نگهداری محصول ب عيامر انجماد سر نيدهد. برای تحقق ا شيرا افزا

نگهداری شود از نظر فساد محصول، شناور  نیمنجمد و در دمای پائ دیبالفاصله پس از ص یماه یاست. وقت

را  گاهدیامر مدت حضور در ص نيبماند. ا دگاهیتواند تا پرشدن انبار در ص یو م ستیمواجه ن یتيبا محدود

بازار گسترده  کيرا در یماه عيامکان توز نیچنبخشد. هم یرا بهبود م ادییدهد و اقتصاد ص یم شيافزا

تند . هس یخوب اریبس تیفیدارای ک هیمنجمد شوند به هنگام تخل ايکه در در يیهایآورد. ماه یتر فراهم م

برخوردار باشد زمان  یخوب تیفیکه هنوز از ک یدر حال عتریآن در منطقه ای وس عيبرای توز نيبنابرا

 یبه منظور حفظ ذخائر محدودتر م کيدر آبهای نزد یسنت دیهرچه ص بیتتر نيبه ا وجود دارد. شترییب

 شترییب ضرورت ايباشد انجماد در در تیشجمعياز افزا یروز افزون ناش ازیجوابگوی ن تواندینم نکهيا ايشود و

 کند. یم دایپ

قابل استفاده باشند  ايممکن است در در یبا اندک اصالحات یشماری از دستگاههای منجمد کننده معمول

تفاده از کشورها اس ارییشوند. مثال بس ديیتا ادییای شناورهای ص مهیو الزامات ب یاز نظر مقررات مل دياما با

 دانند. ینمبودن و خطر انفجار مجاز  یسم لیرا به عنوان مبرد به دل اکیاز آمون

ار دشوار و ناهنج طيو شرا ايآب در یحرکت شناور ارتعاش خورندگ ديبا ديتبر ستمیو راهبری س یدر طراح

که ممکن است در انتخاب نوع دستگاه منجمد کننده  گریي. مسئله دردیمد نظر قرار گ ايتجربه شده در در

 یاز ماه یگونه های مختلف کهیمنجمد شوند. در جائ دياست که با يیهاینوع وتنوع گونه ماه گذار باشد ریتاث

  .ديبرآ ید از عهده تنوع اندازه های ماهقادر باش ديشوند دستگاه با یم دیص
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 گاه )راه حلی برای مشکالت موجود(شرح عملکرد دست 1-8

جريان الکتريکی به سیستم وارد شده و دستگاه روشن می شود. در ابتدا سیستم توسط  startبا زدن کلید 

از پردازش اين سنسور شروع به سنس نموده و اطالعات را به پردازنده منتقل می نمايد. پردازنده پس 

 اطالعات، فرمان برقراری اتصاالتی چون المان خنک کننده و فن را برای ايجاد دمای مورد نیاز می دهد.

المان های خنک کننده بر روی بدنه باکس قرار گرفته اند که با دستور پردازنده مرکزی برودت الزم را  

 یزان سرمای مورد نیاز دارد. اعمال می نمايد. تعداد اين المانها بستگی به حجم ظرف و م

 کنترلر دما از دو بخش اصلی گیرنده و پردازنده تشکیل يافته است

 (temperature sensorگیرنده یا سنسور دما ) 1-8-1

اين سنسور می بايست از چند اصل پیروی کند. اول اين که بايد توانايی سنس بازه دمايی مورد نظر برای 

(. يا به عبارتی بازه سنس دما در سنسور با دمای Capable of sensing rangeمحصول را داشته باشد)

 خواسته شده همخوان باشد. دوم اين دقت کافی را دارا بوده و مطابق با استاندارد های جهانی باشد.

 (microprocessorپردازنده ) 1-8-2

لذا  نمايد. عمل onlineکردن با سرعت بااليی صورت بگیرد تا سیستم به صورت  refreshدر اين بخش بايد 

پردازنده اين دستگاه نمونه برداری را در هر میلی ثانیه تکرار می نمايد. اين پردازنده پس از نمونه برداری 

و پردازش، طبق تعاريف صورت گرفته دستورات را صادر می نمايد. که شامل فرمان قطع و وصل، کمتر يا 

و ...  stand by، رفتن به حالت powerful ، ايجاد حالتLCDبیشتر شدن توان، نمايش اطالعات بر روی 

 می باشد. 

درجه )که اکثر واکسن ها را می  15درجه و  8تا  2بین دمای مورد نظر دستگاه در دو حالت استاندارد 

 keyتواند پوشش دهد( تنظیم شده است ولی در صورت لزوم می توان متناسب با نوع واکسن آن را توسط 

pad .تغییرداد 

 (fault detection)تشخیص عیب  1-9

خطا به وجود  گنالیزده شده از مدل، س نیو اعداد تخم ستمیس یو حسگرها رهایگاندازه یخروج سهيبا مقا

شود. در  یداده م صیتشخ ستمیاز حد مجاز خود خارج شود، خطا در س گنالیس ني. چنانچه اديآ یم

 نديرآن فیو همچن ستمیمدل سو صحت  یمدل، درست یخطا بر مبنا صیتشخ تميالگور کي یبرا جهینت

 یفضا نیتخم یبر مبنا ص،یبرخوردار است. سه روش مهم تشخ یا ژهيو تیخطا از اهم گنالیساخت س
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 سهيقاخطا از م صیتشخ گنالیبه وجود آمده اند. س یتيپارامتر و معادالت پر نیکالمن(، تخم لتریحالت )ف

 شود. یم ختهمورد انتظار سا ريها از مقاد یانحراف خروج زانیم نییبا مدل و تع ستمیس

 

 کنترل فازی 1-10

تحت کنترل و مشخصات رفتار مطلوب  نديفرا کي حي( صریلی)تحل یاضياز مدل ر جيکنترل را هينظر

 ی)بخش اي. اگر به دست آوردن مدل دشوار باشد کندیکننده استفاده مکنترل کي یطراح یبسته براحلقه

 یبرا هکنندکنترل یبا مشکل مواجه خواهد شد. طراح کرديرو نيباشد، ا یرخطیغ اریبس اياز آن( ناشناخته 

هنوز در  ،یجسم شکستن کيمحکم گرفتن  ايخودرو  کي یروزمره به ظاهر ساده، مانند رانندگ یکارها

ینم شوند،یکنترل م یانسان یکه با اپراتورها یصنعت یندهاياز فرا یاریبس با چالش همراه است. کیربات

سبت ها اغلب نکنندهکنترل نيعملکرد ا رايخودکار شدن بهره ببرند، ز یبرا جيکنترل را یهااز روش توانند

 ترلنکه اغلب در ک یخط یهاکنندهامر، آن است که کنترل نيا لياز دال یکي. ستیبه اپراتورها مناسب ن

واعد وتکل کنترل به فرم قپر .ستندیمناسب ن یرخطیغ یهاستمیس یبرا رند،یگیمورد استفاده قرار م یسنت

انش بر د یمبتن نیکه قوان یدانش است. در حال گاهياز پا یکه بخش شودیم رهیقواعد ذخ گاهيآنگاه در پا-اگر

 یرهایمتغ یاستنتاج هموار را برا کي کنند،یم فيرا تعر یکه عبارات زبان یتيهستند، توابع عضو یفیک

 یورود یرهایمتغ تي( درجات عضوFuzzifier) سازیفاز. دهندیارائه م میو نقاط تنظ یعدد نديفرا

 نيهمان موتور استنتاج ا اي. ساز و کار استنتاج کندیم نییمرجع تع یفاز یهاکننده را در مجموعهکنترل

. کندیم نییبر قواعد را تع یمبتن ستمیس یکرده و خروج بیشده در قواعد ترک رهیاطالعات را با دانشِ ذخ

 ني( مقدار اDefuzzifier) سازیرفازیالزم است. غ قیدق اي یکنترل قطع گنالیس کي ل،تراهداف کن یبرا

 .کندیمحاسبه م یکننده فازکنترل یهایرا از خروج یقطع گنالیس

 (expiration controlکنترل تاریخ مصرف ) 1-11

عمر مفید تاريخ مصرف يکی از موارد حائز اهمیت در بخش دارو و واکسن می باشد. چنانچه گذشتن از 

تعريف شده برای اين مواد، موجب بی اثر شدن و حتی ايجاد عوارض سوء بر بدن می شود. لذا واکسن های 

تاريخ گذشته نیز مانند ساير مواد، می بايست از چرخه درمان خارج گردند. که اين امر موجب ضرر اقتصادی 

 زيادی به جامعه می گردد.

دستگاه مذکور، می بايست تاريخ مصرف وارد گردد. سپس  جهت رفع اين مشکل، در بخش کنترل زمان

سیستم پردازنده شمارش معکوس را آغاز می کند. با رسیدن به يک هفته قبل از زمان انقضا دستگاه شروع 

و ..  SMS، ارسال LCDبه هشدار زمان نموده و دستوراتی را اعمال می نمايد که شامل نمايش هشدار در 

 می باشد.
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 نصب شده که دمای داخلی دستگاه، هشدارها و ... را نشان می دهد. LCDستگاه يک بر روی اين د

کار می کند. لذا در نمونه پرتابل، قابلیت کار با باطری های شارژی قابل حمل و  DCاين دستگاه با جريان  

وه عال همچنین اتصال به فندکی اتومبیل )مثال در آمبوالنس ها يا اتومبیل های شخصی( را داراست. به

توانايی کار کردن با برق متناوب را نیز دارد. از سوی ديگر دارای  DCبه  ACتوسط مبدل های سوئیچینگ 

جهت ادامه شمارش معکوس می باشد. لذا در صورت مواجهه با قطعی برق،  back upيک عدد باطری 

 پشتیبانی می گردد. back upتنظیمات تاريخ مصرف توسط باطری 
 

 نده دستگاهاجزاء تشکیل ده 1-11-1-1

 

 مدار سنسور جهت سنس دمای فعلی  .1

 استفاده از تئوری کنترل فازی .2

 شارژ شدن باتری ها با سلول خورشیدی .3

 ظاهری بسیار زيبا و محکم .4

 چند محفظه جدا برای دماهای مختلف .5

 ابداع مکانیزم جديد برای جلوگیری از خروج هوا از دستگاه .6

 GPRSشیلد  .7

 ورت نیاز به صندلی تبديل می شود(پايه های صندلی ) اين دستگاه در ص .8

 های احتمالی  Faultتشخیص .9

 سنسور نوری جهت تشخیص رنگ .10

 مدار ترموستات يا مشابه آن .11

 و گرمامبدل جريان الکتريکی به سرما  :و گرم کننده المان سرد کننده .12

 مدار راه انداز المان سرد کننده .13

 heat sink 6و  fanاجزاء خنک کننده ی حرارت ناشی از المان سرد کننده مانند  .14

 مدار حفاظت در برابر جريان کشی .15

 آمپر 1ولت و  15ولت تا  5تغذيه دوبل از  -مدار سوئیچینگ جهت مصارف قسمت های مختلف  .16

17. IC ( مرکزی پردازندهMicro processor )– استفاده از برد آردينوDUE 
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 LCDصفحه نمايشگر چند  .18

 شارژر راه اندازی با فندکی ماشین .19

20. Key pad  

 ری های لیتینیومی پرقدرتبات .21

 عايق حرارتی نومکس .22

 پشم سنگ یحرارت قيعا .23

 𝐒𝐇𝐓𝟏𝟎  سنسور دما و رطوبت .24

 فريم کوچک 𝐊𝐒𝟏𝟎𝟖 گرافیکی بک اليت سبز با درايور 𝐆𝐋𝐂𝐃 𝟔𝟒𝐱𝟏𝟐𝟖 نمايشگر .25

 سانتی متری 6*6ن ف .26

 پره آلومینیومی  16هیت سینک  .27

 خمیر سیلیکون .28

 لیتیوم(مدار شارژر باتری )مخصوص  .29

 آهن ربا .30

 بلیت، مزایا و نوآوری های دستگاهقا 1-11-2

توانايی کنترل دما به صورت الکترونیکی )تبديل سريع دما به دمای دلخواه و ثابت نگه داشتن آن،  .1

 بدون افزايش تدريجی( 

 عدم نیاز به وسايل سرمايشی جانبی مثل فريزر، يخ خشک و... و کاهش هزينه متعاقب آن  .2

 ی و تنظیم دستی دما، برای واکسن های نیازمند شرايط خاص قابلیت برنامه ريز .3

 موقع باز بودن درب دما داخلی از بین نمی رود .4

 تا يک هفته بدون برق کار می کند .5

 با سلول خورشیدی باتری ها شارژ می شوند .6

 ساعت قبل را ارسال می کند 24در صورت ارسال پیام خاص به دستگاه، دمای  .7

 هدعیب سنسور را تشخیص می د .8

 تبديل شدن به يک صندلی راحتی .9

 ضد آب بودن دستگاه .10
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 با چرخش دستگاه واکسن ها نمیريزند )ابداع روش جديد( .11

 افزايش سرعت عمل به دلیل سرعت باالی سرد سازی دستگاه  .12

 استفاده از يک المان جديد و کم حجم بدون نیاز به الکتروموتور .13

ثانیه  10هانی دما يا باز بودن درب بیش از هشدار دادن با شیوه های مختلف، در صورت کاهش ناگ .14

(emergency alarm) 

 هشدار دادن زمان نزديک شدن به تاريخ مصرف واکسن  .15

 دارای صفحه نمايشگر جهت نمايش دمای دستگاه، تاريخ انقضا و هشدارها  .16

 ( back up batteryسیستم باطری پشتیبانی ) .17

گاه بر اساس دماهای استاندارد، برنامه ريزيشده استفاده آسان، تنها با انتخاب يک دکمه )خود دست .18

 است.(

 سبک و قابل حمل .19

 مقرون به صرفه .20

 امکان کار کردن با منابع مختلف برقی مثل برق شهری، باطری شارژی قابل حمل و فندکی اتومبیل .21

 قابل استفاده در مطبها، درمانگاهها، بیمارستانها، مراکز تخصصی، اورژانس ها، آمبوالنس ها و ... .22

 

 کاربردها 1-12
 استفاده از دستگاه پیشنهادی برای جابجايی شیالت در دمای مورد نظر  .1

حفظ سرمای مورد نیاز حین نقل و انتقال واکسنها، بدون افت دما در کل مدت انتقال، حتی پس  .2

 از باز کردن درب محفظه ی آن 

 دمای پايین دارند.  نقل و انتقال داروها و ساير موادی که برای حفظ اثر خود نیاز به ماندن در .3

حمل واکسن ها و داروها به مناطق گرمسیری صعب العبور، که به هر دلیل مسیری طوالنی دارند.  .4

در چنین شرايطی، دستگاه ما با مصرف برق باطری يا فندکی اتومبیل پیوسته دما را کنترل و 

 سرمای مورد نیاز را ايجاد می نمايد.

سن ها، کمک می کند که از فاسد شدن آنهاجلوگیری هشدار نزديک شدن به تاريخ مصرف واک .5

 نمايیم.

 تبديل شدن به يک صندلی برای نشستن .6
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 نقشه طرح )با استفاد از نرم افزار سالیدورک( 1-13
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        

 

 

 



21 

 

 زینمای سه بعدی دستگاه نگهدارنده فا 1-14
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مکانیزم ابداعی برای حفظ دما در موقع باز شدن درب  1-15

 دستگاه
 

به اين صورت که هر ويال واکسن درون اين محفظه قرار می گیرد. با يکبار فشار دادن و چرخاندن، ويال 

را چرخاند و آن را  واکسن درون اين محفظه، گنجانده می شود. برای استفاده از ويال واکسن می توان آن

از محفظه خارج کرد. اين مکانیزم باعث کاهش مصرف برق مورد نیاز دستگاه و دائم ماندن دما می شود. 

 لذا مدت زمان بیشتری می توان از اين دستگاه بدون برق استفاده کرد. 
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محفظه نگهداری ویال های واکسن و لوازم پزشکی حساس  1-16

 به دما

 

 

ايل مورد نظر )ويال های واکسن(، از محفظه زير استفاده می شود. برای ضربه گیر برای نگهداری وس

بودن دستگاه از خمش های متعدد استفاده شده است. جنس بدنه آن از نوع فايبرگالس می باشد. به منظور 

 ضد آب بود اين دستگاه از سوراخ کاری بر روی ديواره های آن پرهیز گرديده است.
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های مورد نیاز برای ساخت دستگاه نگهدارنده  دستگاه 1-17

 واکسن فازی

 

برای اينکه بتوانیم دمای داخلی دستگاه را حفظ کنیم، بايستی ديواره های دستگاه دارای عايق مناسب 

باشند لذا در اين کار از دو نوع عايق با نام های عايق حرارتی نومکس و عايق حرارتی پشم سنگ استفاده 

+ تا 2ای دانستن دما از سنسورهايی در داخل استفاده خواهد شد که دمای مطلوب ما از خواهد گرديد. بر

+ درجه سانتی گراد است. از برد آردينو به منظور اعمال روش های کنترلی و فن برای خنک کردن المان 8

 گاهلیست و قیمت های تعیین شده تنها برای يک دست های سرد کننده و هیت سینک استفاده خواهد شد.

 می باشند. 

 عایق حرارتی نومکس 1-17-1
 

درجه  300 چسبدیکه کاال به اتو م یگراد است )درجه حرارت یدرجه سانت 371نقطه ذوب  ینومکس دارا

عاده الفوق زیآن ن يیایمیاست. مقاومت ش اديالعاده زآن فوق یمقاومت حرارت نيگراد است( بنابرا یسانت

مخصوصًا  ظیغل يیایو قل دیاس یول گذاردینم افیال یرو یاثر گونه چیه قیرق يیایو قل دیاس .خوب است

و  دیاس کیفنول، فرم رینظ یال ی. در مقابل حاللهادهدیکاهش م یدر حرارت باال مقاومتش را تا حدود

 هدرج 260که در درجه حرارت  یالعاده خوب است؛ به طورآن فوق یحرارت تیمتانول مقاوم است. تثب

. در آب جوش کندیم یجمع شدگ جاداي ٪2فقط  افیال ني( ایمعمول یهالونناي بذوگراد )نقطه  یسانت

)در حالت استاندارد( و در حالت  ریگرم بر دن 3/5در حدود  افی. استحکام الشودمی جمع ٪2در حدود  زین

است.  سخی حالت در ٪16 و خشک حالت در ٪22 یطول تا حد پارگ ادياست. ازد ریگرم بر دن 1/4 سیخ

 شيدر مقابل حرارت و افزا یداريباعث پا افیال یاست. فشرده بودن ساختمان ملکول 38/1نومکس  یلچگا

 وزن مخصوص آن است.

، نام برد یصنعت لتریف یهاسهیدر استفاده به عنوان ک توانیپارچه نومکس م گريد یکاربردها نياز مهمتر

 لترهاینوع ف نيارت باال است کاربرد عمده اگرد و غبار با درجه حر ونیلتراسیبا ف یاسهینومکس ک سهیک

کوره  مان،یکوره دود در کارخانه س ،یسازآسفالت یهاباال، کارخانه اریبس یندگيبا سا ریغبارگ یهاستمیس

کوپل و  یهاباال، کوره یبا دما یهاکنخشک ،یکيقوس الکتر یهادود در کارخانه ذوب فلزات، کوره

 .اال استب یبا دما يیایمیش یکاربردها

 

 جمع کل )تومان( متراژ مورد نیاز )متر( قیمت هر متر مربع )تومان(

130000 5 650000 
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 عایق حرارتی پشم سنگ 1-17-2
 

پشم سنگ مؤثرترين و مقرون به صرفه ترين عايق صوتی و حرارتی است از اين جهت که با کمترين قیمت، 

+ درجه 750 حرارتی و صوتی عايق اين مایبیشترين بازدهی را نسبت به انواع ديگر عايق دارد. تحمل د

درجه سانتیگراد است. دارای ضريب  -30بوده و نیز تحمل برودتی آن  1300سانتیگراد و نقطه ذوب آن 

 .برابر ديوار آجری است 22برابر ديوار بتونی و  33انتقال حرارتی بسیار کم بوده و قدرت عايقی آن 

نیک و غیرفلزی بوده که از فیبرهای بسیار نازک سنگ های پشم سنگ يا پشم معدنی، ماده ای غیرارگا

آتش فشانی مانند بازالت و دولومیت به همراه مقداری سرباره کوره های آهن ساخته می شود. اين ترکیب 

درصد از ترکیب را مواد ارگانیک شامل رزين  3تا  2محصول نهايی را تشکیل می دهد. مقدار  %97بیش از 

 .ان نگهدارنده و چسب( و مقدار کمی روغن تشکیل می دهندهای ترموست )به عنو

پشم سنگ را می توان با چگالی )دانسیته( های مختلف و ابعاد و اندازه های متفاوت و در شکل های متنوع 

تولید نمود. دامنه محصوالت پشم سنگ از پشم خام که به صورت فله ای در محفظه ديواره ها وارد می 

 .لوله ای تخته ای، پتويی و لحافی گسترده می باشدشود، تا به شکل های 

کاربردهای عايق پشم سنگ شامل صنعت ساخت و ساز، صنايع پتروشیمی و پااليشگاهی، صنايعی که در 

آنها درجه حرارت بسیار بااليی وجود دارد، کوره ها و اجاق ها، کانال های هوای گرم، گازهای شیمیايی و 

 .های بخار و پاتیل های مذاب و زمینه های متنوع ديگر می شوددودکش ها، مخازن روغن، ديگ 

 

 

 جمع کل )تومان( متراژ مورد نیاز )متر( قیمت هر متر مربع )تومان(

31000 4 124000 
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 𝐒𝐇𝐓𝟏𝟎  سنسور دما و رطوبت 1-17-3
 

SHT10  از محصوالت شرکت Sensirion واند رطوبت و يک سنسور کوچک با راه اندازی آسان است که میت

يک سنسور ديجیتال رطوبت و حرارت است. اين   SHT10 نسبی محیط را اندازه گیری نمايد. سنسور

سنسور کامالً کالیبره بوده و از دقت فوق العاده بااليی برخوردار است. پايداری اين سنسور در طوالنی مدت 

 CMOSense  کنولوژی ديجیتالباالست و با توجه به مشخصات دقت و پايداری، قیمت مناسبی دارد. ت

 .توانسته تا دو سنسور را در يک چیپ مجتمع سازد

 

 

 جمع کل )تومان( تعداد مورد نیاز  قیمت هر عدد )تومان(

43200 6 259200 

 

گرافیکی بک الیت سبز با  𝐆𝐋𝐂𝐃 𝟔𝟒𝐱𝟏𝟐𝟖 نمایشگر 1-17-4

 فریم کوچک 𝐊𝐒𝟏𝟎𝟖 درایور
 

 

تنها تفاوت اين نمايشگر  ه در پس زمینه سبز نمايش داده می شوند.نوشته ها به رنگ سیا LCDدر اين 

 رد که صورت اين به. باشد می نمايشگر ردو فلزی قاب در گرافیکی بزرگ GLCD 64*128نمايشگر  با

بک اليت را نیز پوشش داده است اما در فريم کوچک قاب فقط اطراف نمايشگر  LED قاب اين بزرگ فريم

 بک اليت بیرون از قاب قرار دارد. LEDرا پوشش داده و 

 

 

 

 جمع کل )تومان( تعداد مورد نیاز  قیمت هر عدد )تومان(

75000 2 150000 

 

 
 

https://eshop.eca.ir/lcd-tft-oled/993-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-128x64-glcd.html
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 𝑫𝑼𝑬آردینو  برد 1-17-5

 

𝑆𝐴𝑀3𝑋8𝐸 𝐴𝑅𝑀 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑥  يک میکروکنترلر بر پايه Due برد آردوينو − 𝑀3 𝐶𝑃𝑈از شرکت 𝐴𝑡𝑚𝑒𝑙 

بیتی پايه ريزی  𝐴𝑅𝑀 32 اين برد، اولین برد آردوينويی است که بر اساس میکروکنترلر با هسته .می باشد

 𝑃𝑊𝑀 تای آن می تواند به عنوان خروجی 12ی )که پین ديجیتال ورودی/خروج 54شده است. دارای 

 84)پورت های سريال سخت افزاری(، و يک ساعت  𝑈𝐴𝑅𝑇𝑠  پورت 4ورودی آنالوگ،  12استفاده شود(، 

، يک 𝑇𝑊𝐼 عدد 2)ديجیتال به آنالوگ(،  𝐷𝐴𝐶 ، يک 𝑎𝑛 𝑈𝑆𝐵 𝑂𝑇𝐺 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛مگاهرتزی، 

 .، يک دکمه ريست و يک دکمه پاک کردن می باشد𝐽𝑇𝐴𝐶𝐺 ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 ، يک𝑆𝑃𝐼 ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 ور جک، يکپا

 

 

 جمع کل )تومان( تعداد مورد نیاز  قیمت هر عدد )تومان(

253000 1 253000 

 

 

𝐓𝐄𝐂𝟏                  المان سرد کننده 1-17-6 − 𝟏𝟐𝟕𝟎𝟔 𝟔𝐀 

 

 و نیمه هادی نوع N قطعه ای الکترونیکی متشکل از تعدادی نیمه هادی نوع،  TEC المان سرد کننده يا

P است که بوسیله ی رسانا به يکديگر متصل شده اند. TEC مخفف ThermoElectric Cooling است. 

TEC ها با استفاده از اثر پلتیر ( Peltier )  بین دو طرف قطعه شارش گرما ايجاد می کنند ، اين قطعه با

از انرژی الکتريکی ، گرما را با توجه به جهت عبور جريان ، از يک سوی قطعه به سوی ديگر هدايت  استفاده

می کند. طبیعی است که به علت مصرف انرژی الکتريکی گرمايی که دفع می شود از گرمايی که در طرف 

کولر  ، TEC ه،کنند سرد المان مانند هايی نام به را قطعه اين مخالف قطعه جذب می شود بیشتر است.

 .شناسند می نیز …ترموالکتريک، يخچال حالت جامد و 

 

 

 جمع کل )تومان( تعداد مورد نیاز  قیمت هر عدد )تومان(

31000 5 155000 
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 سانتی متری 6*6ن ف 1-17-7

 

است و به نام فن های خنک کننده از آنها ياد می شود.  فن های بدون هدسینگ سانتی متری جز 6*6فن 

 .اين فن میتواند با تهويه هوای داخل محفظه جريان هوا را در گردش قرار دهد

 

 

 جمع کل )تومان( تعداد مورد نیاز  قیمت هر عدد )تومان(

25000 5 125000 

 

 

 پره آلومینیومی  16هیت سینک  1-17-8

 

يک مبدل حرارتی است که حرارت تولیدی در تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی را منتقل  هیت سینک

 .با پراکنده کردن حرارت، دما را در وسیله مورد نظر کنترل میکند و میکند

 

 جمع کل )تومان( تعداد مورد نیاز  قیمت هر عدد )تومان(

148000 5 740000 

 

 𝐙𝟗 خمیر سیلیکون دیپ کول 1-17-9

 

خمیر سیلیکون درواقع يک رسانای گرمايی بسیار باکیفیت است که بین دو قطعه فلزی مورد استفاده قرار 

 سینک هستند. با استفاده از اينگیرد که معموالً اين دو قطعه پردازنده و سیستم خنک کننده يا هیتمی

که بر روی پردازنده يا شود. اين خمیر زمانیسینک رد و بدل میهیت راحتی میان پردازنده وخمیر گرما به

شما  سینکگیرد کلیه فضاهای خالی میکروسکوپی که بر روی پردازنده يا هیتسینک شما قرار میهیت

کند، زيرا هوا رسانای ضعیفی برای گرماست و اين فضاهای خالی باعث عدم انتقال درست قرار دارد را پر می

شوند. خمیر سیلیکون يک رسانای گرمايی بسیار درنتیجه عملکرد ضعیف سیستم خنک کننده می گرما و

کند و تا صد برابر هوا قادر است گرما را منتقل کند. خوب است و در اينجا به عنوان رابط حرارتی عمل می

https://digik.ir/product-category/category-accessory/category-accessory-fan/category-accessory-fan-more/
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ورد نیاز بايد به اندازه مناگفته نماند که خمیر سیلیکون به اندازه فلز قدرت رسانايی گرما ندارد، بنابراين 

 .تواند کارآيی سیستم خنک کننده را تحت تأثیر قرار بدهداستفاده شود، در غیر اينصورت می

 

 جمع کل )تومان( تعداد مورد نیاز  قیمت هر عدد )تومان(

155000 2 310000 

 

 

 مدار شارژر باتری )مخصوص لیتیوم( 1-17-10

 

 یلیم اي( Ahشوند که براساس آمپر بر ساعت ) یم یشان طبقه بند یاسم تیها براساس ظرف یباتر شتریب

تواند در  یم یباتر کياست که  یدشارژ انيرقم درواقع جر نيشوند. ا ی( محاسبه مmAhآمپر بر ساعت )

 mAh 2400 رچسببزرگ با ب یباتر کيمثال، شما  یکند. برا نیشدن( تام یبل از خالساعت )ق کيطول 

 انجري آمپر 2٫4مدار شما  قيتواند از طر یم یباتر نياست که ا یمعن نيبرچسب به ا ني. اديدار Ah 2٫4 اي

ما بعد از ش یخواهد بود و باتر 1C یباتر نيشود. نرخ دشارژ ا یساعت دشارژ م کيرا عبور دهد و بعد از 

کند، نرخ  نیمدار تام یآمپر برا یلیم 1200شما  یخواهد شد. اگر باتر یمشخص شده خال تیاتمام ظرف

خواهد  1Cاز  شتریها ب یاز باتر یخواهد بود و دو ساعت عمر خواهد کرد. نرخ دشارژ برخ 0٫5Cدشارژ آن 

کار يک  در اين خواهد بود. قهیدق یس یعمر باتر د،ی( دشارژ کن2C) آمپر 4٫8تان را با  یبود و اگر باتر

 طراحی می گردد. ،مورد استفاده هامدار برای شارژ باتری

 

 جمع کل )تومان( تعداد مورد نیاز  برآورد هزينه )تومان(

100000 1 100000 

 

 𝐋𝐢𝐅𝐞𝐏𝐨𝟒 آهن فسفات ومیتیل یباتر 1-18

 

قابل شارژ محسوب  یهایکه جزء باتر هستند وني-ومیتیل یاز باتر یآهن فسفات نوع خاص ومیتیل یباتر

 تیکه ظرف یآهن فسفات است به طور میتیاز جنس ل یکاتد یآهن فسفات دارا میتیل یشوند. باتر یم

 یانرژ هیتخل عوضدر  یباشد ول یکبالت م ومیتیل یاز باتر شتریب یلیآهن فسفات خ ومیتیل یباتر ی ژهيو

کم  یکيرالکت تيآهن فسفات هدا میتیل یاصل ی. از اشکال هاآن کمتر است نيیولتاژ کارکرد پا لیآن به دل

http://datosrobo.com/shop/power-supply-modules/1065-module-batterysharger3-7v-1.html
http://datosrobo.com/shop/power-supply-modules/1065-module-batterysharger3-7v-1.html
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 را ولت 3٫2تا حدود  یولتاژ تواندیم يیایمیالکترو ش لیپ کيآهن فسفات به عنوان  میتیل یآن است. باتر

قابل  یدو برابر انرژ باًيکه تقر سازندیرا فراهم م یانرژ یچگال نيباالتر وني-میتیل یهایکند. باتر یبانپشتی

الزم در  یروین نیتأم یمعموالً برا وني-میتیل یهایاست. باتر میکادم-کلین یهایاز باتر یترسدس

 .رندیگیقابل حمل مورد استفاده قرار م یکیالکترون یهادستگاه

 

 ولتاژ ولت 3,2

20 Ah - 20000 mAh ظرفیت 

 سايز میلی متر  30 * 140 * 200

 وزن گرم  450

 

 

 جمع کل )تومان( تعداد مورد نیاز  قیمت هر عدد )تومان(

135000 4 540000 

 به همراه آنتن 𝐒𝐈𝐌𝟗𝟎𝟎 𝐆𝐒𝐌/𝐆𝐏𝐑𝐒 شیلد 1-18-1
 

استفاده  GPRS و قرار دادن آن روی برد آردوينو می توان از تمامی امکانات sim900 با استفاده از شیلد

و برقراری تماس نیز امکان پذير می باشد که البته با  sms نمود. همچنین قابلیت امکان ارسال و دريافت

 .داشتن سوکت هدفون و میکروفون برقراری تماس ساده تر خواهد بود

 

https://shop.aftabrayaneh.com/Arduino_Products/Arduino_Shields/Sim900_Wireless_GSM_Gprs_Shield_Arduino__AFTAB.html
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 جمع کل )تومان( د نیاز تعداد مور قیمت هر عدد )تومان(

242000 1 242000 

 

 

  آهن ربا 1-18-2

 

آهنربا همانطور که از نامش مشخص است به معنای ربايش فلزاتی مانند آهن است. آهنربا با قدرتی که دارد 

می تواند مواد را به خود جذب يا از خود براند و اين کار را از طريق ايجاد میدان مغناطیسی در شعاع وسیع 

دهد. همه مواد روی زمین حتی خود زمین دارای نوعی نیروی مغناطیسی می باشند اما چون  انجام می

میزان نیروی مغناطیسی آن ها کم است به چشم نیامده و آهنربا نام نمی گیرند. تفاوت آهن ربا با ساير 

ندگو زيون، بلمواد در اين است که می شود در ساخت قطب نما، موتورهای الکتريکی، مايکروويو، بوق، تلوي

و ضبط صوت و ... از آن ها استفاده کرد. بسیاری از وسايلی که در محیط اطراف ما وجود دارند با آهن ربا 

کار می کنند مثال درب يخچال برای راحت باز و بسته شدن نیاز به گیره آهنربايی دارد يا همین کامپیوتری 

آهن ربا نیاز دارد يا قطاری که با سرعت حرکت می که هر روز با آن در ارتباطیم برای نمايش تصاوير به 

کند نیرويش توسط الکترومغناطیس آهنربا تامین می شود همچنین جالب است که بدانید حتی در زنگ 

خانه نیز آهن ربا کار گذاشته می شود پس آهنربا در زندگی ما نقش موثری داشته و از کاربردی ترين 

 .وسايل دنیای امروز به حساب می آيد

 

 

 جمع کل )تومان( متراژ مورد نیاز  قیمت هر متر )تومان(

8000 5 40000 

 

 مورد نیاز  لوازمات برقی 1-19
 

 CNC  دستگاه .1

 دستگاه های برش .2
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 تراشکاریدستگاه های  .3

 پرينتر سه بعدی .4

 ليدر .5

  دستگاه پرچ .6

 فرز ینیم .7

 انواع آچار .8

 موتور جوش .9

 هيهو .10

 ورق های آلمینیوم .11

 ورق های آهن .12

 )سوله( ولیدیساختمان کارگاه ت 1-20
 

شان ن ،های مورد استفادههای انجام شده از دستگاهبرای تولید دستگاه، نیاز به يک سوله وجود دارد. برآورد

متر می باشد. اين کارگاه بايد دارای انشعاب گاز ،  100می دهد که حداقل فضای مورد نیاز برای کارگاه 

میلیون تومان  150میلیون تومان و يا برای خريد زمین  100برای اجاره سوله آب ، برق سه فاز باشد. هزينه 

لیون تومان در نظر گرفته شده است. ابعاد مورد نظر به مستطیل در نظرگرفته می می 80و ساخت کارگاه 

 شود.
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 هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح  1-21
 

 مبلغ )تومان( شرح ردیف

 80,000,000 هزينه تجهیزات و ماشین آالت  (1

 100,000,000 برای ساخت سولهمورد نیاز  زمینهزينه   (2

 150,000,000 هزينه ساخت سوله  (3

 8,000,000 هزينه تجهیزات اداری  (4

 20,000,000 هزينه مواد اولیه مصرفی )دوره يک ماهه(  (5

 30,000,000 هزينه های پیش بینی نشده  (6

 580.000.000 جمع کل هزینه ها

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


