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  مقدمهفصل اول : 
 

  هوشمند آب کنتور  1- 1
 منبع یک براي سیستم یک داراي که تجاري و مسکونی هايساختمان در را آب جریان آب، کنتور

 نتور،ک از نوع این. است مکانیکی کنتور آب، کنتور ترینقدیمی. کندمی گیرياندازه هستند، آب عمومی
 حجم یک با مستقیم طور به چرخش هر. کندمی تبدیل چرخان دیسک یک حرکت به را آب جریان
 گرنشان با آب جریان گیرياندازه نمایش شامل آب مکانیکی کنتور وظایف. است برابر آب از معین

 با را آب مقدارجریان توانندمی مشترکان است، شده داده نشان 1 شکل در که طورهمان. است مکانیکی
  .کنند محاسبه کنتور شمارنده قرائت

    

  
  آب مکانیکی کنتور شمارنده: 1 شکل
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 تعویض ندهوشم کنتورهاي یا الکتریکی کنتورهاي با تدریج به مکانیکی کنتورهاي تکنولوژي، توسعه با
. نندکمی ادغام مکانیکی کنتور با را الکترونیکی سنسور یک آب هوشمند کنتورهاي معموال،. شوندمی

    ثبات یک یا هال اثر با سنسور یک ، 1ايزبانه) سوئیچ( کلید یک شده، برده کار به رایج سنسور

 الکترونیکی، هايماژول در  2میکروکنترلر واحد توسط پردازش از پس. است شده رمزگذاري فوتوالکتریک
  .شودمی منتقل اطالعات مدیریت سیستم یک به خروجی یا و ديسیال به آب جریان هايداده

  :است شده تشکیل زیر دسته دو از آب هوشمند کنتور

  آب پرداختیپیش کنتور -1

  از ترکیبی کنتور، از جدید نوع این. است 3آي سی کارت با آب کنتور آب، پرداختیپیش کنتور ترینرایج
 براي هک است آي سی کارت-هوشمند تکنولوژي و الکترونیکی سنسورهاي پیشرفته، الکترونیکمیکرو
 ثبت بر عالوه کنتور. رودمی بکار حسابتصفیه و آب جریان هايداده انتقال آب، مصرف گیرياندازه

 شارژ زمانی اشتراك استاندارد سیستم از استفاده با را آب قبض تواندمی ،ال سی دي و آب جریان
 است، شده انجام  آي سی هايکارت طریق از هاحسابتصفیه و هاداده انتقال که آنجا از. کند محاسبه
  .ببینید را 2 شکل. بپردازند سایت طریق از را خود قبوض توانندمی کاربران

  
  آب پرداختیپیش کنتور: 2 شکل

  

                                                             
1. reed switch 
2. MCU 
3. IC card                               
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   خودکار قرائت با آب کنتور -2

 خودکار صورت صورت به را آب کنتور وضعیت و عیب، تشخیص مصرف، که است فنآوري  4خودکار قرائت
 انتقال مرکزي ايداده پایگاه یک به تحلیل و یابیعیب قبض، صدور براي را هاوداده کرده آوريجمع

  .شودمی کنتور قرائت براي ايدوره بازدیدهاي هزینه در جوییصرفه موجب فنآوري این. دهدمی

 براساس نه است حقیقی زمان در مصرف میزان براساس حسابصورت صدور که است این دیگر مزیت
 نترلک در کنندهمصرف به هم و کنندهتولید به هم تواندمی تحلیل، همراه به موقعبه اطالعات این. تخمین

  .کند کمک آب مصرف و تولید بهتر

 سیم،بی یا سیمی انتقال تکنولوژي بر مبتنی خودکار قرائت است، شده داده نشان 3 شکل در که همانطور
  .است جی.پی.آر.اس  مانند

  
  خودکار قرائت با آب کنتور. 3 شکل

  

  

  

                                                             
1. AMR  
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   آب الکترونیکی کنتور و مکانیکی کنتور مقایسه  2 -1
 توسط هک شودمی تبدیل الکتریکی سیگنال به سنسور یک وسیله به آب جریان هوشمند، کنتورهاي در

 اي،هزبان کلید مانند سنسورها مختلف انواع منظور، این براي. گرددمی پردازش و پذیرفته خودکار قرائت
 5ل سیا سنسور و ضخیم فیلم مقاومت قرمز، مادون شدهرمزگذاري فتوالکترونیک ثبات هال، اثر با سنسور

  . شوندمی برده بکار

 گیرياندازه و شمارش براي هال اثر سنسورهاي یا ايزبانه کلیدهاي از آب هوشمند کنتورهاي بیشتر
 مکانیکی کنتور چرخان دیسک روي بر رباآهن یک کنتورها، از نوع این در. کنندمی استفاده آب مصرف
 کامل چرخش است، شده نصب PCB روي بر ظرافت به که 6ايزبانه) سوئیچ( سنسور. است شده نصب
  .فرستدمی  7میکروکنترلر واحد به پالسی سیگنال یک و داده تشخیص را رباآهن 

  

  
  الکترومغناطیسی پالس گیرياندازه اساس. 4 شکل

  

                                                             
1. LC sensor 
2. reed switch  
3. MCU 
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1-3  MSP430FR4133 در یک کنتور آب  
 MSP430FR4133  یک میکروکنترلر جدیدMSP430 مبتنی بر  8بسیار کم مصرف                     

 است.  9دسترسی تصادفی حافظه با

   تصادفی دسترسی با حافظهلوازم جانبی مانند  ،LCD-E هاي و ماژولeUSCI هاي و مشخصه

  کاربردهاي کنتور آب مناسب هستند.توان بسیار کم براي 

 میکروکنترلر واحد  :مصرف بسیار کم  MSP430FR4133 حالت کم مصرف است.  5داراي

است،  LPM3.5در   LCD_Eهاي و ماژول RTCبا شمارنده   MSP430FR4133که هنگامی

اي (کارکرد با باتري) مناسب باشد که براي کاربردهاي کنتور آب باتريمی 1μAمصرف برق کمتر از 

 است. 

  LCD_E : این ماژول جدیدLCD  قطعه  32 × 8یا  36 × 4قابلیت پشتیبانیLCD  را دارد.  این

از  COMیا  SEGرا براي تبدیل شدن به  LCDهاي دهد تا کاربر پیکربندي پایهمیماژول اجازه 

و ممکن شدن ساخت  PCBافزاري انجام دهد که موجب عملی شدن طرح طریق تنظیمات نرم

PCB گردد. ماژول الیه میتکLCD_E  همچنین یک پمپ داخلی شارژ با کنترل کنتراست قابل

  سازد.  نیز فراهم می را تنظیم براي حفظ کنتراست پایدار در طول عمر باتري

 حافظه با دسترسی تصادفی یک حافظه غیرفرّار (پایدار) بوده که  تصادفی دسترسی با حافظه :

، و قابلیت اطمینان و SRAMپذیري ترکیبی از سرعت، مصرف بسیار پایین، استقامت باال، انعطاف

است. با  KB SRAM 2و  KB FRAM 15.5شامل   MSP430FR4133باشد. پایدار فلش می

  هاي کنتور آب نیست. ي دادهخارجی براي ذخیرهاي ماندگار ، نیازي به حافظهFRAMوجود 

  ADCبرداري ماژول : نرخ نمونهADC 10  درMSP430FR4133  200تا ksps  کیلو نمونه در)

کند. را ارائه می V 1.5و داخلی  1.2Vثانیه) است. باند گپ روي تراشه، ولتاژهاي مرجع خارجی 

                                                             
1. ultra-low-power (ULP)  
2. FRAM  
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 VCCتوانند بر ولتاژ ت اضافی خارجی میو بدون استفاده از قطعا ADC 10کاربران با ماژول 

هاي سنسور تواند به عنوان ورودي براي سیگنالهمچنین می ADC 10نظارت داشته باشند. ماژول 

 در کنتور آب با فیلم ضخیم بکار برده شود. 

  

سنج براي محاسبه پالس مورد استفاده و زمان GPIOالکترومغناطیسی، هر دوي -براي کنتورهاي پالس
کار کند که موجب  LPM3تواند در حالت کم مصرف می MSP430FR4133در  Aقرار گیرند. تایمر 

  شود.جویی انرژي در کاربردهاي کنتور آب میصرفه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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