مشخصات شناور

مقدمه
یک از چالشهای مهم که در بهرهبرداری از سبها مطرح مه باههب،
رسوبگذاری در مخین سب اسهال کهه بهه مهرور زمهان موههب کهاهش
ظرفیال قابل بهرهبرداری مخین م گردد .م وه بر این ،رسهوبگذاری در
حاهیه سازههها و تجهیهیات مربهو بهه کنتهرل بههرهبهرداری مخهازن
م توانب منجر به بروز مشک ت ههبی در کهارکرد تراحه ههبه سهب
گههردد .از ایههن رو ،ات ه از و ههعیال ت ییههرات حجهها مخههین بههر ا ههر
رسوبگذاری و هرایط آن در نقا مها مخین ،یک از ات مهات اایههای
مورد نیاز در بهرهبرداری مناسب مخازن سبهای کشور م باهب.

برآورد و هعیال حجها مخهازن سهبها بهر اسهال تقلیهل نقشههههای
بسیمتری مخین صورت م گیرد .این نقشهها حاصهل از ممهقسهنج
مخین با است اده از تجهییات سانبینگ (معموال اکوسهانبر) و مملیهات
نقشه برداری زمین م باهنب .به دلیل هیینههای زیاد و ایچیبگ های
فن تهیه نقشههای بسیمتری مخازن کشور با مشک ت روبهرو اسهال.
برای تخ یف مشک ت موهود در فرآینهب تهیهه نقشههههای بسهیمتری
مخههازن سههبهای کشههور ،موسسههه تققیقههات آ اقههبام بههه بررس ه و
سرمایه گذاری در خصوص فناوریهای روز دنیا در این زمینه نمود کهه
حاصل آن ،توسعه هناور خودکار هیبروگراف با قابلیالهای منقصر به
فرد با همکاری یک هرکال دانشبنیان بوده اسال.

نتایج اجرای پروژه پایلوت (سدلتیان)

تجهیزات

مراحل عمقسنجی مخزن سد لتیان

 تراحهه ببنههه هههناور از نههو کاتامههاران بهها ابعههاد 40* 70* 135
(تول*مرض*ارت ا ) سانت متر و وزن  35کیلوگرم هههال امکهان
هابجای آسان توسط خودرو و انسان و امکان حرکال در اهنهههای
آب فوقالعاده کاممق (تا  20سانتیمتر)

 نصب یک دستگاه  GPSدوفرکانسه مشابه با نمونهه نصهب ههبه بهر
روی هناور (هر دو از برنب  Trimbleو مبل  )R8بر روی نقطهای بها
مختصات دقیق و معلوم روی تاج سب لتیان

 اکوسانبر دو فرکانسه ( 200و 450
کیلوهرتی) با قابلیال انهبازه گیهری ممهق
آ از  15سههانتیمتر تهها  200متههر بهها
اهنههای مههوج  5درهههه و مجهههی بههه
سنسورهای سنجش دمای آ و هیب
 GPS دو فرکانسه با دقال بهتهر از یهک سهانتیمتر مسهطقات و دو
سانتیمتر ارت هام بها امکهان دریافهال بهرخط تصهقیقات  RTKاز
ایستگاه ابال زمین مقل و یها از هههکهههای  CORSموههود در
کشور هامل سامانههای همیا (سازمان هال اسناد و ام ک کشور)
و سمال (ههرداری تهران)

 برداهال ات مات دمها و ههوری آ
در ممههق مخههازن ،ههههال تصههقی
ات مات ممق گیارش ههبه توسهط
دسههتگاه اکوسههانبر بهها اسههت اده از
دستگاه CTD

 مقاسهه مییان سرمال حرکال صوت
در آ بر اسال هوری ،دما و ممهق
آ
 برنامهریهیی خطهو ممهقیهاب و برداههال ات مهات بها اسهت اده از
نرمافیار ناوبری هناور

 سیسههتا نههاوبری و کنتههرل حرکههال
ایشرفته با قابلیهال ههبایال بصهورت
دست و انجام ماموریال های خودکار
برنامه رییی هبه مهتنه بهر نهاوبری
دقیق ماهوارهای

 GPS تک فرکانسه داخل و قطبنمای الکتریک بهه منهوان بکها
سامانه ناوبری
 موتورهای الکتریک با قابلیال کنترل دقیق سرمال و ههال حرکهال
هناور توسط سیستا ناوبری با سرمال مملیهات  1تها  1/5متهر در
انیه و سرمال حباکثر  2متر در انیه
 باتری لیتیوم ظرفیال باال و سهک با امکهان تهامین بهرق بهرای 8
سامال کار مباوم هناور در هرایط مملیات
 دوربین نظارت  PTZبا قابلیال کنترل  3مقوره توسط کهاربر از راه
دور
 سنسورهای هلوگیری از برخورد با موانع در هلوی هناور
 ایستگاه زمین با قابلیال کنترل و برنامههریهیی ههناور از راه دور و
دریافال برخط ات مات ناوبری و ممقسنج
.

نتایج

 هکل زیر مقبار تراز کف مخین را در بخشهای از مخین سب لتیهان
که ممقسنج برای آنها انجام هبه اسال ،نشان م دهب.

