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 2صفحه 

 نصب دستگاهراهنمای 

 سامانه فارمیتک

 سامانه فارمیتک معرفی  .1

سامانه مدیریت هوشمند و از راه دور مزارع کشاورزی با  فارمیتک، 

یری از فناوری اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، امکان پایش وضعیت گبهره

بینی و ارائه پیشنهاد برای عملیات متعدد را جهت یشپمزارع کشاورزی، 

 آورد.یماستفاده کشاورزان فراهم 

 

 مزایای سامانه

 پیشنهاد زمان خاک ورزی براساس میزان رطوبت خاک 

 پیشنهاد زمان کاشت محصول براساس میزان دمای خاک 

 امکان ثبت بافت خاک، نوع ماشین و نوع بذر 

 وریش بهرهها و افزایجویی در هزینهصرفه 

 قابلیت یکپارچه سازی با سیستم آبیاری 

 

 ویژگی های فنی سامانه فارمیتک

 ویژگی های نرم افزاری ویژگی های سخت افزاری

 پایش میزان دما و رطوبت خاک

 پایش میزان دما و رطوبت هوا

 پایش موقعیت مکانی دستگاه

 پنل خورشیدی جهت تأمین انرژی

 )تلفن همراه( GPRSاستفاده از شبکه 

 LoRaو  NBIoTقابلیت ارتقا به 

 ذخیره سازی اطالعات بر بسترهای امن

 نمایش لحظه ای داده بصورت آنالین

 ارائه پیشنهادات در خصوص عملیات کشاورزی

 نمایش اطالعات بر روی موبایل، لپ تاپ و....

 امکان تبادل اطالعات با سایر سیستم ها

 پایگاه دادهارائه گزارشات آماری و ایجاد 

 

 راهنمای مطالعه سند

 

 

ای ضروری و مهم درخصوص عملکرد مت جهت اعالم توجه کاربر به نکتهاین عال

 سامانه استفاده می شود.

 

 

 از این عالمت در راستای بیان اطالعات تکمیلی استفاده شده است.
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 3صفحه 

 نصب دستگاهراهنمای 

 سامانه فارمیتک

 سامانه یسخت افزار اجزای .2

 شده است. اشارهآن ی به اجزازیر باشد که در جدول می دستگاهدارای یک سامانه در بخش سخت افزاری، 

کیت 

افزاری سخت

 حسگرها

ما داین کیت شامل پردازنده، ماژول ارتباطی، حسگر پایش 

 و رطوبت خاک است.

 

 

 پایه نگهدارنده
شوند و ست که همه اجزا به روی آن نصب میا ایپایه

 گیرد.رار مینهایتاً داخل خاک ق

 

 محیطحسگر 
های رطوبت و دمای هوا بر عهده آوری دادهوظیفه جمع

 بوده که در صفحه زیرین باکس قرار دارد. حسگراین 

 

 حسگر خاک

های دما و شود و دادهاین حسگر در خاک قرار داده می

نماید. حسگر توسط سیم آوری میجمعرطوبت خاک را 

 زیرین باکس متصل شده است. قسمتبه  یبلند
 

پنل 

 خورشیدی

شود و الی پایه نگهدارنده قرار داده میدر فضای کشویی با

 .نمایدمی  بی نیازکیت را از اتصال به برق 
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 4صفحه 

 نصب دستگاهراهنمای 

 سامانه فارمیتک

 

 باکس باز و بسته نمودن  .2.1

 .استفاده نماییدروبرو  چهار پیچ نمایش داده شده در شکلاز این امر، انجام جهت 
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 5صفحه 

 نصب دستگاهراهنمای 

 سامانه فارمیتک

 داخل کیت درج سیم کارت .2.2

ت قرار در جایگاه سیم کار زیر طبق شکل( را 15mm x 12mm)میکرورا باز نموده و سیم کارت سایز  باکسدر 

 3چرخه چشمک زدن هر که روی ماژول شروع به چشمک زدن می نماید. در صورتی  LEDدهید. پس از چند ثانیه 

ل اطمینان از این مهم، اقدام به بستن سرور می باشد. پس از حصو بابه معنی برقراری ارتباط  ،داثانیه یکبار اتفاق افت

  دهید.   ادامهدر جعبه نموده و مراحل بعدی را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و اتصال به دستگاه فارمیتک نگهدارنده پایهنصب صفحه خورشیدی برروی نحوه  .2.3

را باز نموده، پنل  نگهدارنده باالی پایهپیچ های درپوش 

قرار داده و به آرامی به  یخورشیدی را در محفظه کشوی

پس از آنکه از قرارگیری . هدایت کنیدسمت پایین 

صحیح پنل در فضای کشو اطمینان حاصل شد، اقدام به 

( به روبرووصل نمودن سیم برق پنل خورشیدی)شکل 

صورت  فارمیتک باکسباالیی  وجهدر  ،پورت ورودی

 پذیرد.

  

یی، به جهت قرارگیری پنل توجه شود. این امر می بایست به قبل از قرار دادن صفحه خورشیدی در فضای کشو

 باشد. باکس ازحالت خود   ترین  دورترین در  نحوی صورت پذیرد که سیم پشت پنل 
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 6صفحه 

 نصب دستگاهراهنمای 

 سامانه فارمیتک

 نگهدارنده نصب باکس بر روی پایه .2.4

قرار دارد که  باکس پشتی وجهجای پیچ در بخش بیرونی و در  چهار

، نگهدارنده تعبیه شده برروی پایهبایست با بهره گیری از جاپیچ های می

 بدنه اصلی پایه متصل سازد. به را  باکس

 

 حسگر هوایدقت شود جعبه به نحوی روی پایه قرار گیرد که 

 نصب شده برروی جعبه به سمت پایین قرار گرفته باشد. 

 

 و شیوه قرارگیری حسگر خاک در زمین پایه تجهیزاتنصب  .2.5

سانتیمتر از سطح زمین و  60الی  40ابتدا گودالی به عمق 

شود. سپس  حفرسانتیمتر  x 70 70به طول و عرض 

ها ودال قرار گیرد. پس از آنکه پایهدستگاه به آرامی در گ

در گودال قرار گرفت، اقدام به پر کردن گودال با خاک شود. 

در ادامه، حسگر خاک که با سیم بلند مشکی رنگ از جعبه 

  30الی  20ه است، در عمق اصلی دستگاه خارج شد

سانتیمتر داخل خاک نصب شود و در نهایت دور حسگر نیز 

 نده شود.ابا خاک پوش

 

کیت حتماً می بایست به سمت جنوب و به نحوی 

که مانعی جلوی صفحه خورشیدی نباشد قرار 

گیرد، تا از حداکثر نور آفتاب جهت شارژ باتری ها بهره 

 گرفته شود.

 

 

 


