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مقدمه

امروزه خلق ثروت بر پایه علم و فناوری یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه جوامع بشری محسوب
میشود .در کشور ما نیز با ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری بر این
مهم و به فعالسازی کلیه امکانات و منابع کشور بهمنظور توسعه کارآفرینی تأکید ویژه شده است.
بیشک برای تحقق این اهداف نیازمند سازوکارها و زیرساختهای مناسب میباشیم.
توسعهی محصول جدید بهعنوان رویکردی نوین برای مواجه با تغییرات محیطی به کار میرود و
مقدمهای برای ورود به فضای رقابتی و کسب مزیت رقابتی است .اجرای موفقیتآمیز پروژههای
توسعهی این محصوالت وابستگی شدیدی به ،در اختیار داشتن فناوریهای جدید و پیشرفته دارد .از
طرفی اکتساب فناوریهای پیشرفته دارای ریسکهای مالی و زمانی باالیی است و یکی از
راهبردهای اساسی برای تسریع در اجرای پروژههای سامانهای پیچیده و کاهش هزینههای آن،
استفاده از ابزار ارزیابی سطح بلوغ فناوریهای موردنیاز در سامانه و دستیابی به دانش فنی آنهاست.
یکی از معیارهایی که جهت سنجش آمادگی و بلوغ فناوریها مورداستفاده قرار میگیرد سطوح
آمادگی فناوری یا  )Technology Readiness Level( TRLمیباشد که توسط سازمان ناسا
در دهه هشتاد میالدی توسعه یافت و مورداستفاده قرار گرفت ،ابزار مذکور که امکان ارزیابی بلوغ
فناوری را در مراحل توسعه محصول امکانپذیر میسازد ،بهصورت گسترده در سطح کشورهای
پیشرفته در سازمانهای صنعتی و دولتی مورداستفاده قرارگرفته است.
بهعبارتیدیگر TRL ،ابزاری تحلیلی برای سنجش و ارزیابی سطح آمادگی و بلوغ فناوری و مقدار
خطرپذیری مربوط به استفاده از یک فناوری جدید در توسعه محصول است .همچنین  TRLامکان
مقایسه سازگاری بین انواع مختلف فناوری را در چارچوب محصولی خاص و در محیطی عملیاتی و
کاربردی میسر میکند .محاسبه  TRLشامل بررسی و ارزیابی اجزا ،سیستمهای فرعی و سیستم
کامل یک فناوری و محیط آن است.
درنهایت ،سنجش مناسب  TRLبرای فناوریهای بهکاررفته در توسعه محصول و مدیریت صحیح
در ایجاد هماهنگی بین آنها میتواند درک صحیحی از ریسک سرمایهگذاری ،انتقال فناوری و
محدودیتهای مدیریتی ،عملکردی و زمانبندی را برای مدیران ارشد و سرمایهگذاران در مراحل
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مختلف توسعه محصول به دنبال داشته باشد .به بیانی دیگر بلوغ یک فناوری جدید قبل از قرارگیری
پیادهسازی آن در یک محصول و هماهنگی آن با فناوریهای دیگر مورداستفاده در محصول ،میتواند
نقشی کلیدی در سودآوری نهایی محصول داشته باشد.
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معرفی مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی ،مرکز رشدی وابسته به پژوهشگاه نیرو است که بر اساس مصوبه
هفدهمین جلسه هیئت امناء پژوهشگاه نیرو و با ارائه خدمات حمایتی به شرکتها و واحدهای فناور مستقر
در مرکز ،از ایجاد و توسعه کسبوکارهای دانشبنیان و فناورانه در صنعت برق و انرژی پشتیبانی مینماید.
اهم اهداف و مأموریتهای مرکز را بهاختصار میتوان در موارد زیر خالصه نمود:
 رفع مشکالت و نیازهای صنعت برق کشور از طریق جذب ،پذیرش و حمایت از شرکتهای فناور
مستعد
 فراهم نمودن زمینه ارتقاء کمی و کیفی شرکتهای فناور در جهت تکمیل چرخه توسعه فناوری
 حاکمیت دیدگاه کاربردی ،تفکر تجاریسازی و حرکت نتیجه محور در فعالیتهای علمی و پژوهشی
 استقرار چارچوبهای مدیریتی و اقتصادی در پروژهها و طرحهای فنی
 استفاده از پتانسیل صنعت برق و انرژی کشور در بخشهای دولتی و خصوصی ،بهویژه پژوهشگاه نیرو
 روانسازی مقررات و تسهیل فرآیندهای کاری و مدیریتی مربوط
 ایجاد و راهبری شبکه مراکز رشد مرتبط با حوزه برق و انرژی و هموار نمودن مسیر توسعه کسبوکار
در عرصه بینالمللی
مزیتهای ویژه مرکز

پژوهشگاه نیرو را میتوان بهعنوان چهارراه ارتباطی اهالی صنعت برق قلمداد کرد چراکه ساالنه دهها نمایشگاه
و همایش تخصصی در آن برگزار میشود و از طرفی محل استقرار مهمترین آزمایشگاههای مرجع صنعت و
تبادل پروژههای مهم آن میباشد .به دیگر سخن پژوهشگاه ،فن بازار دائمی و تخصصی صنعت برق کشور
است .با توجه به اینکه مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در بطن پژوهشگاه نیرو شکلگرفته و در
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مجاورت صنعت برق کشور قرار دارد ،مزایای رقابتی ویژهای بر آن مترتب است که برخی از اهم این مزایا به
شرح زیر است:
 دسترسی به آزمایشگاههای تخصصی و مرجع
 استفاده از دانش فنی مدون پژوهشگاه و منابع و مراجع علمی بینالمللی
 بهرهگیری از توان علمی کادر پژوهشی و سایر ظرفیتهای پژوهشگاه (مدیریت پژوهش و )...
 تجاریسازی نتایج تحقیقات پژوهشگاه و استقرار شرکای تجاری پژوهشگاه در مرکز
 قرار گرفتن حلقه تقاضا (توسعه بازار) پیش از حلقه عرضه (توسعه و محصول)
 تشکیل جریان مستمر عرضه و تقاضا بین مرکز و بدنه صنعت برق
 تداوم بازار از راه حرکت در جهت سیاستها و اولویتهای وزارت نیرو
 تمرکز بر حوزههای تخصصی تشکیل خوشههای تخصصی و همافزایی واحدهای فناور
برنامه و فعالیتهای جاری مرکز

با توجه به آنکه مرکز در حال عبور از دوره تأسیس به دوره تثبیت است ،ضمن ادامه دادن به برنامههایی که
از ابتدا در دستور کار مرکز قرار داشت ،برنامههای تازهای نیز برای تثبیت جایگاه مرکز در دست اقدام قرار
دارد .یکی از مهمترین محورهای این برنامهها به حضور مؤثر در فضای صنعت برق و انرژی برمیگردد .بر
این اساس ،مرکز انشاء اهلل ازاینپس در نمایشگاهها و همچنین نشستهای تخصصی ،همکاری با سندیکاهای
صنعت برق و انجمنهای صنفی و  ...حضور پررنگی خواهد داشت .در عرصه بینالملل نیز مرکز به دنبال
ایجاد ارتباط مؤثرتر با سایر مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری بهویژه در قاره آسیاست که در این زمینه
تالشهایی نیز تاکنون صورت گرفته است .یکی دیگر از حوزههای فعالیتهای پیش روی مرکز در دوره
تثبیت ،ایجاد فضایی برای تبادل نظریات و انتقال تجربیات خبرگان صنعت برق است که این موضوع از طریق
برگزاری نشستهای ماهیانه با خبرگان این صنعت دنبال خواهد شد .در عرصه داخلی نیز ،تمرکز روی به ثمر
نشستن نتایج تالشهای واحدهای فناور ،تالش برای جذب شرکتهای لنگر ،راهاندازی خوشههای فناوری
داخلی و کنسرسیوم صادراتی ،تثبیت خدمات پایهای و همچنین تالش بیشتر برای تأمین مالی طرحهای
فناورانه مستقر در مرکز از زمره برنامههای مرکز بشمار میآیند.
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تاریخچه استفاده از سطوح آمادگی فناوری  TRLدر جهان و ایران چگونه است؟

ارزیابی سطح آمادگی فناوری ابتدا در دهه 1980
میالدی در دفتر ملی هوافضای آمریکا (ناسا)
مطرح شد .در آن زمان ،سطوح آمادگی فناوری
در  7مرحله مطرحشده بود و با سپری شدن زمان
در آغاز هزاره جدید ،مراحل این مدل به  9مرحله
ارتقا یافتند .نخستین بار تعریف  TRLدر پروژه
 ANSER1در ناسا صورت گرفت.
سپس در سال  ،1995در قالب مقالهای با عنوان "سطوح آمادگی فناوری در ناسا" پیشنهاد استفاده از این
سطوح در صنایع و فناوریهای مختلف مطرح شد و پیرو آن سازمان حسابرسی ایاالتمتحده در قالب یک
گزارش رسمی ،دستورالعمل استفاده از سطوح آمادگی فناوری را در صنایع و بخش خصوصی ابالغ کرد .در
این راستا ،نیروی هوایی آمریکا به بررسی اهمیت این ابزار پرداخت و بامطالعه بر روی  33پروژه بزرگ دفاعی
و غیر دفاعی به این نتیجه رسید که :برای داشتن یک ریسک (خطرپذیری) قابلقبول برای شروع برنامه
توسعه محصول ،فناوری باید سطح  6آمادگی را پشت سر گذاشته باشد .در غیر این صورت ریسک برنامه
بسیار باال خواهد بود.
در سال  2001میالدی سطوح آمادگی فناوری در وزارت دفاع انگلستان برای اولین بار بهعنوان ابزاری برای
مدیریت ریسک فناوری بکار گرفته شد .همچنین پیشنویس راهنمای سیستم مدیریت تأمین در خصوص
 TRLمنتشر شد و از آن به بعد تعدادی از تیمها پروژههای یکپارچه استفاده از  TRLsرا شروع کردند و از
طرف دیگر ،بهمنظور بهبود مدیریت فناوری و کاهش تأخیر برنامهها ،استفاده گسترده از  TRLsدر برنامههای
تأمین ،توسط رئیس مشاورین علمی و رئیس تدارکات دفاعی وزارت دفاع انگلستان تأکید و در حال حاضر
استفاده از آن الزامی شده است .تعاریفی که وزارت دفاع انگلستان از سطوح نهگانه آمادگی فناوری ارائه داده
است با تغییر بسیار اندک ،همان تعریفی است که وزارت دفاع آمریکا از سطوح مذکور بیان کرده است.

 -1بر اساس پیشنهاد استن سادین ،از روش  TRLبرای ارزیابی آمادگی فناوری برنامههای توسعه نیروی هوایی استفاده شد.
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وزارت دفاع انگلستان سطوح آمادگی فناوری را بهعنوان چارچوبی برای ارزیابی فناوریها بهطور مجزا در نظر
گرفته و لذا از آن برای ارزیابی زیرسیستمها استفاده میکند و یک سیستم کامل را در برنمیگیرد .درواقع،
سطو ح آمادگی فناوری به تعبیر وزارت دفاع انگلستان در رابطه با ساخت و تولید ،یکپارچه کردن سیستم،
بهکارگیری سیستم و  ...اظهارنظری نمیکند.
در سال  2003میالدی ،سازمان تدارک دفاعی وزارت دفاع استرالیا استفاده از سطوح آمادگی فناوری را در
پروژههای دفاعی توصیه کرد و متذکر شد که سازمان علوم و فناوری دفاعی ( )DSTOباید این توانایی را
پیدا کند تا از این متدولوژی برای ارزیابی ریسک فنی پروژههای دفاعی استفاده نماید .همچنین تالشهای
مختلفی برای انطباق سطوح آمادگی فناوری بر چرخه تحقیق و توسعه توسط سازمان ناسا ،وزارت دفاع آمریکا
و برخی شرکتهای دیگر نظیر بوئینگ صورت پذیرفت.
در سال  2006وزارت دفاع کانادا در طی گزارشی ،استفاده از سطوح آمادگی فناوری را موردبررسی و تحقیق
قرارداد .نتیجهی تحقیق آن بود که سطوح آمادگی فناوری بهتنهایی برای ارزیابی بلوغ یک فناوری کافی
نیست و باید مسائل دیگری نظیر مالحظات برنامهای ،ساخت و تولید نیز در نظر گرفته شوند .به همین دلیل،
ابزار سطح بلوغ فناوری (  )TML2را برای ارزیابی بلوغ فناوری معرفی کرد[1] .

در ایران برای اولین بار ،مطالعه بر روی سطوح آمادگی فناوری توسط وزارت دفاع ،در سال  1381هجری
شمسی شروع شد .بررسیهای اولیه نشان داد که از این روش میتوان در انجام پروژههای تحقیقاتی و توسعه
ی صنعتی استفاده کرد .در همین راستا ،یکی از فعالیتهایی که برای اولین بار با استفاده از ایده سطوح
آمادگی فناوری در مجموعه دفاعی کشور صورت گرفت ،تهیه پیشنویس تعریف و خاتمه پروژههای تحقیقاتی
در موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی بوده است .پسازآن وزارت نفت بهمنظور آمادگی توانمندی
فناورانه برای بسیاری از گروههای کاالیی ازجمله؛ متههای حفاری ،تجهیزات سر چاهی و رشته تکمیلی
درونچاهی ،پمپهای درونچاهی  ،ESPانواع لوله ،ابزارهای اندازهگیری در حفاری ،ماشینآالت دوار،
الکتروموتورهای ضد انفجار ،پمپهای سر چاهی  SRPو  ...از روش سطوح آمادگی فناوری استفاده نموده
است.

- Technology maturity level tool
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امروزه با تمرکز قابلتوجه درزمینهی تجاریسازی ،نتایج تحقیقات و نوآوریهای انجامشده توسط شرکتها
و مراکز دانشبنیان در سطح دنیا و ازجمله ایران ،در صنایع مختلف استفاده از سطح آمادگی فناوری بهمنظور
کاهش ریسک پروژههای فناورانه بهصورت گستردهای در سازمانهای صنعتی و دولتی مورداستفاده قرارگرفته
است.

 -1فناوری ( )Technologyچیست؟
برای فناوری تعاریف فراوانی ارائهشده است که هریک از منظر خاصی ،آن را مورداستفاده قرار دادهاند.
 فناوری کاربرد علم است.
 فناوری بهعنوان تبدیلکننده عوامل تولید به کاالها و خدمات ،از چهارعنصر فن افزار ،اطالعات افزار،
سازمان افزار و انسان افزار تشکیلشده است( .از دیدگاه اسکاپ)
 فناوری مجموعه معرفت یا شناخت علمی برای دستیابی به هدفهای علمی است( .از دیدگاه مستین)
 مجموعه همه لوازم موردنیاز برای تبدیل یک
ایده مهندسی به محصول که موجب کسب
منفعت شود( .از دیدگاه یونیدو)
یکی از جامعترین تعاریف عبارت است از :کاربرد
عملی دانش بهمنظور خلق یک توانمندی برای
انجام چیزی کامالً جدید و یا به روشی کامالً جدید؛ بنابراین وقتی میگوییم :ما صاحب فناوری هستیم یعنی
این توانایی را کسب کردهایم که از دانش و مهارتها استفاده کرده و محصول یا خدماتی را ایجاد کنیم تا
نیازی از نیازهای خود یا دیگران را برآورده سازیم؛ بنابراین[1 ]:

فناوری توانایی بهکارگیری دانش ،مهارت ،تجهیزات و امکانات برای تولید ،انجام فعالیتها
و توسعه محصوالت و خدمات و پاسخگویی به یک یا چند نیاز است.
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 -2منظور از سطح آمادگی ( )Readiness Levelsچیست؟
برای اینکه بتوان گفت فناوری بالغ است ،باید آن را در قالب یک نمونه مهندسی مورداستفاده قرارداد و
عملکرد مطلوب آن را در محیط عملیاتی یا مشابه تصدیق نمود .درواقع آمادگی فناوری ،شاخصی برای
اندازهگیری میزان بلوغ فناوریهای جدید از هنگام طراحی ،توسعه و بهکارگیری است.
آمادگی فناوری را نبایستی با آمادگی فناورانه اشتباه گرفت .چراکه آمادگی فناورانه میزان گرایش و توانایی
افراد نسبت به پذیرش فناوریهای نوین و بهکارگیری آن در امور شخصی و کاری است[2].

 TRL -3از چه اجزاء و سطوحی تشکیلشده است؟
بهمنظور استفاده از سطح آمادگی فناوری الزم است با اجزاء و سطوح آن آشنا شویم که در ادامه به تعریف و
توضیح هر یک از سطوح میپردازیم:
 :TRL1این مرحله نخستین سطح از سطوح فناوری است ،کمی فراتر از علوم پایه که در آن یک ارزیابی
از آمادگی فنّاوری انجام میشود .در این سطح ،تحقیقات علمی که از مشاهدات و گزارش
اصول بنیادی بهدستآمده ،به زبان تحقیقات کاربردی ترجمه میشود .انجام مطالعات پایه
خواص مواد (استحکام کششی )... ،مثالی از  TRLاست.
 :TRL2در این مرحله اجزای اولیه فناوری شناسایی و تعیین میشوند .مطالعات تحلیلی مفصلی در مورد
اصول علمی پایه انجام میگیرد بهنحویکه این مطالعات منجر به جذب و درک
پایه در سازمان میشوند .مثال :دانش استخراجشده از یک مقاله علمی
 :TRL3شناسایی علمی اجزای اصلی فناوری و اثبات کارکرد آنها بهطور جداگانه
اجزای اصلی فناوری و عملکرد آنها بهخوبی مشخص و تعریفشده است.
این مرحله شامل مطالعه دقیق علمی /تحلیلی و بررسی آزمایشگاهی است تا حدی
که از کفایت مطالعات علمی و تحلیلی اطمینان حاصل شود.
مثال :اجزای غیر یکپارچه یک مطالعه تحقیقاتی در حوزه فناوری که هنوز رسمی
و اعالمنشدهاند.
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 :TRL4یکپارچهسازی اجزای اصلی فناوری
این یکپارچهسازی میبایست مطابق با نتایج  TRL3و کاربردهای فناوری طراحی شود .با کنار هم قرار گرفتن
اجزای یک سیستم ،فناوری آمادهبهکار شکل میگیرد .ابا این حال یکپارچگی در این سطح از قابلیت اطمینان
بسیار پایینی نسبت به کاربرد نهایی فناوری برخوردار است.
در  TRL4شرح روشن و نسبتاً دقیقی از محیط کاربردی فنّاوری و تعامل اجزای
اصلی فنّاوری در محیط عملیاتی داده میشود.
مثال :تکمیل شدن یک جزء سختافزاری برای آزمایش نهائی در سیستم
فناوری
 :TRL5تثبیت عملکرد مطلوب اجزای یکپارچهشده فناوری در محیط آزمایشگاهی
در  TRL5با انجام آزمایشهای تکمیلی ،سطح اطمینان باالتری به دست میآید.
اجزای اولیه فناوری در ابعاد و دقت واقعی و غیر آزمایشگاهی تهیهشده و برای آزمون نهایی و واقعی در کنار
یکدیگر قرار میگیرند.
 TRL5به اعتبار سنجی نمونه در مهمترین جنبههای محیط مرتبط میپردازد.
در  TRL5باید اجزای اساسی فناوری را با عناصر منطقی و واقعی پشتیبانی
یکپارچه شوند بهطوریکه کاربرد نهایی (در سطح اجزا ،سطح زیرسیستم و یا
در سطح سیستم) بتواند در "شبیهسازی" و یا محیط تا حدودی واقعی مورد
آزمایش قرار بگیرد.
هر قسمت از یک یا چند فناوری ممکن است در اثبات نقش داشته باشند .در این مرحله ،قابلیت تصدیق نمونه
مورد آزمون بهمراتب فراتر از سطح  TRL4است .مثال :آزمایش نهائی یک سیستم
 :TRL6تثبیت عملکرد مطلوب اجزای یکپارچهشده فناوری در محیط عملیاتی مشابه.
در این سطح نمونه اولیه فناوری در محیط عملیاتی تست میشود.
ریسک فنی و اقدامات موردنیاز برای پیشرفت به سطح بعدی  TRLمیبایست سنجیده شود.
در  TRL6اجزای فناوری یکپارچهشدهاند .این سطح شامل مدل نمایشی ،محصول کامل نسل اول و نمونه
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اولیه خروجی سطح  5است که آزمون محیط واقعی را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند .مثال این سطح،
محصول نسل اول معرفیشده در یک نمایشگاه و یا آزمایش یک محصول پروتوتایپ در یک آزمایشگاه است
که قابلیت بهکارگیری مطمئن در محیط نمایشگاهی و محیط شبیهسازیشده را نیز داراست.
 :TRL7تثبیت عملکرد مطلوب اجزای یکپارچهشده فناوری در محیط عملیاتی واقعی.
در  TRL7محصول فناوری در یک محیط عملیاتی مرتبط با شرایط اولیه آزمون واقعی به کار گرفته میشود.
این مرحله که سطح بلوغیافته  TRL6بهحساب میآید ،نیازمند وجود یک محیط و
فضای عملیاتی مرتبط برای بهکارگیری سیستم کامل فناوری و اجزا در آن است.
مثال این مرحله ،شامل آزمایش یک هواپیما یا خودروی جدید در محیطی مشابه
محیط واقعی است.
 :TRL8تکمیل فناوری واقعی و امکان بهرهگیری از آن با ضریب اطمینان باال.
 TRL8پایان توسعه واقعی اکثر اجزای فناوری محسوب میشود و تمام
اجزای فنّاوری در سیستمهای واقعی بهکاررفتهاند.
در این مرحله ،ارزیابی و آزمونهای نهایی به پایان رسیده و امکان اجرا و
انتقال سیستم بهصورت یک بسته کامل ،وجود دارد.
در این سطح نمونه تولیدشده با موفقیت ساخته و بهطور کامل شرح دادهشده است و تعامل میان فنّاوریهای
مختلف در درون سیستم بهخوبی درک شده است.
مسیر پیشرفت فنّاوری شناساییشده است .مثال :سیستم مورد بهرهبرداری در شرایط مختلف
 :TRL9تثبیت فناوری در آزمون عملیاتی کامل
 TRL9سطحی که یک فناوری جدید با موفقیت راهاندازی شده و عمل کند (همراه با تمام فنّاوریهای
تشکیلدهنده آن)
بهطورمعمول ،برای این سطح از بلوغ نیاز است که سیستم در محیط
برنامهریزیشده اصلی و با ویژگیهای عملکردی که الزامات سیستم و
مأموریت را برآورده میکند عمل کند.
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تمایز کلیدی بین  TRL8و TRL9مرحله نهایی راهاندازی و عملیات است.
بهکارگیری واقعی در وضعیتهای شبیه بحران و عملیات کامل که باعث رفع اشکاالت احتمالی فناوری شده
و اطمینان  100درصدی را در پی خواهد داشت.
مثال :سیستم مورد بهرهبرداری تحت شرایط کامالً واقعی ][1
در شکل  1سطوح  TRLبهصورت خالصه نشان دادهشده است.
:(Product is launched Commercially( TRL9+
این مرحله در شکل ( )1گنجانده نشده ،و درواقع در این مرحله تولید محصول بهصورت تجاری راهاندازی
شده است.
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کاهش خطرپذیری

شکل( :)1خالصه سطوح TRL
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شکل  2سطوح آمادگی فناوری را بر اساس فرآیند عملیاتی ساخت یک محصول جدید دستهبندی
کرده است.
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شکل ()2

 -4منظور از مراحل چرخه عمر فناوری (  )TLC3چیست؟
بررسی چگونگی رشد و پیشرفت بسیاری از فناوریها نشان داده است که آنها بهصورت اتفاقی و بدون
قاعده رشد نمیکنند ،بلکه دنبالهروی یک الگوی خاص هستند .روشها و الگوهای متفاوتی از رشد یک
فناوری ارائهشدهاند که معروفترین این الگوها ،الگویی موسوم به «منحنی »Sاست .در این الگو چرخه
عمر یک فناوری از تولد تا زوال توصیفشده است (شکل.)2
شناخت الگوی رشد یک فناوری میتواند ما را در شناسایی عوامل مؤثر بر هر فناوری ،و برنامهریزی برای
مدیریت فناوری یاری رساند.
چرخه عمر فناوری ،سیر تحول یک فناوری از زمان ایده آن تا زمان مرگش را نشان میدهد .بهطورکلی،
فناوری در طول عمر خود  4دوره را طی میکند که از ایده شروع و به منسوخ شدن ختم میشود؛ بنابراین
میتوان فناوری را برحسب رشد خود ،به چهار دسته تقسیم کرد:
 -1مرحله طفولیت یا جنینی :در این مرحله فناوری وارد بازار شده است ،منتهی بهرهگیری از آن رشد
بسیار کندی دارد ،به همین دلیل به آن دوره جنینی نیز میگویند .در این دوره فناوری دارای مشتری

- Technology Life Cycle
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است ،ولی هنوز مصرفکنندگان آن را بهطور کامل ناشناختهاند و فناوری نیز مصرفکنندگان خود
را پیدا نکرده است.
 -2مرحله رشد :در این مرحله ،روند استفاده و بهرهبرداری از فناوری سرعت مییابد .با معرفی بیشتر و
تثبیت موقعیت محصول در بازار و آشنا شدن مصرفکنندگان با آن ،رقابت برای افزایش تولید و
کاهش قیمت باال میگیرد .بدین ترتیب ،تولید انبوه در این مرحله آغاز میشود.
 -3مرحله بلوغ (اشباع) :ازآنجاییکه فناوری در قالب محصول ،خدمات یا فرآیند جلوه مینماید ،رشد آن
تا حد خاصی ادامه مییابد و باالخره بازار اشباع میشود .در این زمان گفته میشود فناوری وارد
مرحله بلوغ خود شده است .در طی این مرحله تغییرات عمدهای در فناوری رخ نمیدهد ،نوآوری
بهشدت کاهش مییابد و عمدتاً به بهینهسازی محصول محدود میشود .در این دوره به دلیل بلوغ
صنعت و فناوری ،بازار به بیشترین حد گسترش مییابد و رقابت در کاهش قیمت تشدید میشود.
 -4مرحله پیری و مرگ (افول) :طول دوره اشباع با توجه به ماهیت فناوری بسیار متغیر بوده و ممکن
است از چند ماه تا چند دهه به طول بیانجامد .اما در چرخه عمر زمانی فرامیرسد که فناوری به
سراشیبی خود میرسد .از زمانی که فناوریهای جایگزین پا به عرصه ظهور میگذارند ،مرحله افول
و منسوخ شدن فناوری قدیمیتر شروع میشود و کاهش قیمت محصول در این مرحله تا حدی
است که تولید آن دیگر اقتصادی نیست[3].
همچنین باید به این نکته هم توجه داشت که ورود یک فناوری جدید همواره به معنای زوال فناوری پیشین
نیست .بهطورکلی ،میتوان گفت که یک فناوری نو در مواردی «توانمند ساز» است ،یعنی باعث میشود
که فناوری قبلی به نحو بهتری نیاز فناورانه خریدار را رفع کند .برای نمونه ،فناوری حافظههای با حجم
باال ،فناوری لوحهای فشرده ( )CDرا از میدان خارج نکرد .در مقابل ،گاهی یک فناوری «انقالبی» است،
یعنی فناوری قبل از خود را منسوخ و روش جدیدی را برای رفع نیاز خریدار معرفی میکند .برای نمونه،
فناوری رایانه در قیاس با فناوری ماشین تایپ یک فناوری انقالبی است ،زیرا اساساً روش جدید تایپ
دیجیتالی را جایگزین روش تایپ مکانیکی میکند[4].
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شکل ( : )3چرخه عمر فناوری

 -5انواع فناوری کدماند؟
فناوری نو و بدیع :فناوری که فقط در حد ایده بوده و هنوز بشر به آن دست پیدا نکرده است.
فناوری نوظهور :فناوری که در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد و هنوز کاربردی نشده است ،اما در چند سال
آینده این مهم رخ خواهد داد.
فناوری جدید :فناوریای که بهتازگی کاربردی شده است ،اما تجاری نشده است و در دسترس عموم نیست.
فناوری موجود :فناوری که موجود و در دسترس عموم میباشد.
توسعهی فناوری :فرآیند ایجاد و نمایش یک فناوری جدید یا یک فناوری ثابت نشده ،بهکارگیری یک
فناوری موجود در کاربرد جدید یا متفاوت با کاربردهای فعلی ،یا ترکیب فناوریهای موجود و اثباتشده
برای دستیابی به یک هدف خاص و معین را توسعه فناوری میگویند.
پروژه توسعه فناوری :یک فعالیت هدایتشده و سرمایهگذاری شده تدریجی بهمنظور فراهم کردن یک
توانمندی جدید در پاسخ به یک فرصت فناورانه یا یک نیاز عملیاتی یا یک نیاز کسبوکار .خروجی این
پروژه ،یک فناوری بالغ خواهد بود که در تأمین سامانهها و تجهیزات موردنیاز به کار گرفته میشود.
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ارزیابی و انتخاب فناوری :مجموعه فعالیتهایی است که در آن فناوریهای شناساییشده در داخل یا بیرون
سازمان ،برای حال و آینده ،با توجه به شاخصهای مختلف بررسی و تحلیلشده و اقدام به شناسایی
فناوریهای مناسب و انتخاب آنها میگردد .این فعالیت درواقع دربرگیرنده دو فعالیت اصلی و مکمل
ارزیابی فناوری و انتخاب فناوری است که بهطور خالصه در شکل زیر به آن اشارهشده است.

شکل( :)4انواع ارزیابی فناوری

مدیریت فناوری :قسمتی از مدیریت پروژه و مهندسی سیستم است که بر شناسایی و کمینه کردن ریسک
حاصل از یک فناوری جدید ،بهرهبرداری از فرصتهای فناورانه و طرحریزی برای بالغ کردن فناوری
متمرکز است .این فعالیت در طی چرخهی عمر پروژه حضور دارد ،بلوغ فناوری و سیستم را با استفاده از
ابزار موجود ارزیابی میکند و ریسک تأخیر ایجادشده ناشی از نابالغ بودن فناوری را کاهش میدهد.
بلوغ یک فناوری :همانطور که در تعریف فناوری بیان شد ،یک فناوری باید به یک نیاز پاسخ دهد .گاهی
این فناوری در یک محصول مورداستفاده قرار میگیرد ،گاهی در فرآیند تولید یک محصول به کار میرود
و گاهی خود تبدیل به یک محصول و سامانه میشود؛ بنابراین بلوغ فناوری:

بلوغ فناوری استفاده موفقیتآمیز یک فناوری در یک سامانه یا محصول ،یا یک فرآیند و یا
تبدیلشدن به یک سامانه یا محصول موفق
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با این تعریف ،هدف از اندازهگیری سطح بلوغ یک فناوری ،تعیین این مطلب است که فناوری مذکور تا چه
حد میتواند انتظار یک سامانه یا فرآیند را برآورده سازد.

 -6توسعهی فناوری چیست؟
فرآیند ایجاد و نمایش یک فناوری جدید ،یا یک فناوری ثابت نشده ،بهکارگیری یک فناوری موجود در
کاربرد جدید یا متفاوت با کاربردهای فعلی ،یا ترکیب فناوریهای موجود و اثباتشده برای دستیابی به یک
هدف خاص و معین.
پروژه توسعه فناوری :یک فعالیت هدایتشده و سرمایهگذاری شده تدریجی بهمنظور فراهم کردن یک
توانمندی جدید در پاسخ به یک فرصت فناورانه یا یک نیاز عملیاتی یا یک نیاز کسبوکار .خروجی این
پروژه ،یک فناوری بالغ خواهد بود که در تأمین سامانهها و تجهیزات موردنیاز به کار گرفته میشود.
ارزیابی و انتخاب فناوری :مجموعه فعالیتهایی است که در آن فناوریهای شناساییشده در داخل یا بیرون
سازمان برای حال و آینده با توجه به شاخصهای مختلف بررسی و تحلیلشده و اقدام به شناسایی
فناوریهای مناسب و انتخاب آنها میگردد .این فعالیت درواقع دربرگیرنده دو فعالیت اصلی است که
بهنوعی مکـمل یکدیگرند -1:ارزیابی فناوری  -2انتخاب فناوری که بهطور خالصه در شکل روبهرو به آن
اشارهشده است.

 -7مدیریت فناوری چیست؟
قسمتی از مدیریت پروژه و مهندسی سیستم است که بر
شناسایی و کمینه کردن ریسک حاصل از یک فناوری
جدید ،بهرهبرداری از فرصتهای فناورانه و طرحریزی
برای بالغ کردن فناوری متمرکز است .این فعالیت در طی
چرخهی عمر پروژه حضور دارد ،بلوغ فناوری و سیستم را با استفاده از ابزار موجود ارزیابی میکند و ریسک
تأخیر ایجادشده ناشی از نابالغ بودن فناوری را کاهش میدهد.
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بلوغ یک فناوری :همانطور که در تعریف فناوری بیان شد ،یک فناوری باید به یک نیاز پاسخ دهد .گاهی
این فناوری در یک محصول مورداستفاده قرار میگیرد ،گاهی در فرآیند تولید یک محصول به کار میرود
و گاهی خود تبدیل به یک محصول و سامانه میشود؛ بنابراین بلوغ فناوری عبارت خواهد بود از" :استفاده
موفقیتآمیز یک فناوری در یک سامانه یا محصول ،یا یک فرآیند و یا تبدیلشدن به یک سامانه یا محصول
موفق" با این تعریف ،هدف از اندازهگیری سطح بلوغ یک فناوری ،تعیین این مطلب است که فنــــاوری
مذکور تا چه حد میتواند انتظار یک سامانه یا فـــرآیند را برآورده سازد.

 -8تحقیق چیست؟
تحقیقات فعالیتهایی نظاممند برای تو سعه یک سامانه جدید ا ست که شامل )1 :تحقیقات پایه (بنیادی)
 )2ت ح ق یقــات کــار بردی )3 ،ت ح ق یقــات
توسعهای میشود.
 )1تحقی قات پا یه (بن یادی) :ف عال یت هایی
علمی و تجربی بهمنظور ک سب دانش علمی
یــا ت کنیکی برای ار تق ـای درک و فهم
پدیدهها؛ بنابراین تحقیقات بنیادی ،برکلی بودن راهحلها یا مفاهیم تأکید دارد و هدف خاصـــی را دنبال
نمیکند.
 )2تحقیقات کاربردی :مطالعات و بررســـیهای اصـــیل و مهم جهتمند بهمنظور ارتقای دانش علمی یا
تکنیکی جدید باهدف کاربردی خاص و معین؛ بنابراین:
الف) تحقیقات کاربردی بر کاربردهای عملی یک ایده فرموله شده ،متمرکز است.
ب) تحقیقات کاربردی نتایج موفقیتآمیز را به راهحلهای معین برای حل مسائل تبدیل میکند.
 )3تحقیقات توســعهای :کاربرد نظاممند دانش یا مفاهیم ،بهمنظور تولید محصــول (محصــولی که در آن
طراحی ،تولید نمونه مهندسی و نیمهصنعتی و تست و ارزیابی صورت گرفته است) میباشد.
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 -9توسعه چیست؟
توسعه :بهکارگیری دانش علمی ،یا تکنیکی ،بهمنظور ایجاد مواد ،ابزار ،محصوالت یا خدمات جدید ،استقرار
فرآیندها یا سامانهها قبل از آغاز تولید یا کاربرد تجاری ،یا بهبود و ارتقای اساسی فرآیندها یا سامانههای
موجود میباشد.
توسعه خود شامل طراحی ،ساخت نمونه ،تست و آزمون ،مهندسی ،نصب ،نگهداری و تعمیر و خدمات پس
از تحویل محصول است.

 -10میان تحقیقات و توسعه چه تمایزی وجود دارد؟
با توجه با تعاریف باال ،در خصوص تمایز بین تحقیق و توسعه میتوان موارد زیر را اشاره نمود:
خروجی فعالیتهای تحقیقاتی ،سامانه یا محصول عملیاتی نیست؛
تحقیقات کاربردی تنها به دنبال اثبات کاربردهای خاص و معین برای ایدهها و خروجیهای تحقیقات
بنیادی است؛ بنابراین ،برای یک مسئله راهحلهای مختلفی را ارائه میدهد.
تحقیقات کاربردی جهتمند است و ممکن است در راستای رسیدن به یک فناوری و محصول انجام شود،
اما هیچگونه نتیجه و خروجی آن فناوری یا محصول نیست.
فناوری و محصول را باید در حوزهی توسعه جستجو کرد .بهعبارتدیگر ،وقتی کاربردی شدن یک ایده یا
راهحل در تحقیقات کاربردی ثابت میشود ،میتوان از توسعه سخن گفت.
بنابراین حوزهی توسعه را میتوان به دو حوزهی توسعه فناوری و حوزهی توسعه سامانه یا محصول تقسیم
کرد[1].
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 -11چرا باید سطح آمادگی بلوغ فناوری را اندازهگیری کرد؟
سنجش مناسب  TRLبرای فناوریهای بهکاررفته در توسعه محصول
میتواند درک صحیحی از ریسک را برای تصمیمگیرندگان مطابق
شکل  ،4در انتقال فناوری و محدودیتهای مدیریتی و عملکردی در
مراحل مختلف توسعه محصول به دنبال داشته باشد.

مشتریان فناوری

توسعهدهندگ
ان محصول

ریسک

ریسک
توسعهدهندگان

فناوری

شکل ( :)5ریسک تصمیمگیرندگان
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در جدول و نمودار  1رابطه میزان ریسک اجرای یک طرح و یا انجام پروژه متناسب با سطح آمادگی
فناوری به نمایش درآمده است.

نمودار( :)1میزان ریسک انجام یک پروژه متناسب با سطح آمادگی فناوری

ضرورت تعیین سطح بلوغ فناوری ،کاهش ریسک پروژههای فناوری و تعدیل هزینههای ناشی از آزمون
فناوریها و پروژههای ارتقای فناوری میباشد .برای داشتن خطرپذیری قابلقبول در شروع پروژه توسعه
محصول ،فناوریها باید سطح ششم آمادگی را پشت سر گذاشته باشند ،در غیر این صورت ریسک برنامه
بسیار باال خواهد بود .درواقع وقتی فناوری در سطوح آمادگی  3و  4قرار دارد هزینه نسبت به حالتی که
فناوری در سطح آمادگی  7باشد حدود  75درصد افزایش مییابد.
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سطح
TRL

عنوان هر سطح

درجه
ریسک

TRL9

تکرارپذیری

بسیار پایین

TRL8

تکمیل

پایین

TRL7

ورود به دنیای واقعی

معمولی

TRL6

نمونه کامل

TRL5

نمونه اولیه

TRL3

بلوغ فناوری

گسترده
آماده تولید
گسترده
تولید حجم
محدود

ضریب
هزینه
0.68

0.82

1

آماده پایلوت

1.22

سطوح فوقانی
ساخت و آزمون
محصول
در شرایط واقعی

ساخت و آزمون
نمونه

پیادهسازی

در محیط

آزمایشگاهی

آزمایشگاهی

بسیار باال

آزمایشگاهی

1.75

تالش برای

سطوح پایینی

پیادهسازی

TRL2

تبدیل ایده به طرح

0

0

0

مطالعات نظری

TRL1

یک ایده خام

0

0

0

علمی و پایه

جدول :1میزان ریسک اجرای یک طرح متناسب با سطح آمادگی فناوری
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حوزه تمرکز

سطوح میانی
باال

TRL4
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درواقع مهمترین هدف استفاده از این شاخص ،سطحبندی و پیادهسازی آمادگی فناوری برای کمک به
مدیریت در پروژههای فناوری و حمایت از تصمیمگیرندگان این پروژهها در امور زیر است:
 -1ارائه یک سیستم نشاندهنده وضعیت عمومی و سطح فناوری (ابزار بصری مانیتورینگ بلوغ فناوری)
 -2مدیریت ریسک و ابزاری برای محاسبه ریسک در پروژههای فناوری
 -3ابزاری برای تصمیمگیری در مورد نحوه سرمایهگذاری در پروژههای فناوری
 -4ابزاری برای کمک به انتقال فناوری و تعیین زمان مناسب برای اجرای آن
 -5پیادهسازی مدیریت سیستم و مهندسی سیستم در حوزه فناوری ][5

 -12ریسک به چه معنا میباشد؟
ریسک عبارت است از اندازه ناتوانی بالقوه در دستیابی به اهداف کل برنامه در محدودهی هزینهای ،زمانی
و فنی مشخص؛ و دارای دو مؤلفه است:
 -1احتمال ناکامی در دستیابی به خروجیهای خاص
 -2پیامدها یا تأثیرات این ناکامی
درواقع ،باید گفت که استراتژی تأمین و اکتساب ،مدیریت
ریسک را مخاطب خود قرار میدهد .حوزههای ریسک عمدتاً
عبارتاند از :تهدیدات و مطالبات ،فناوری ،طراحی و مهندسی،
ساخت و تولید ،پشتیبانی ،هزینه و زمان .برای راحتی کار،
معموالً از دستهبندی زیر استفاده میشود:
ریسک فناوری :ریسک ناشی از بالغ نشدن و یا عدم دسترسی بهموقع ،به یک فناوری موردنیاز.
ریسک تکنیکی (فنی) :ریسک ناشی از عدم دستیابی سامانه به اهداف عملکردیاش ،عدم توسعه سامانه
در چارچوب زمانی معینشده ،یا افزایش هزینه برنامه.
ریسک ناشی از فعالیتهای مرتبط با فناوری ،طراحی و مهندسی ،ساخت و فرآیندهای فنی تست ،تولید و
لجستیک .یکی از عوامل مهم در ایجاد ریسک ،فناوریهای موردنیاز پروژه است؛ بهعبارتدیگر ،وقتی
فناوری موردنیاز بهموقع بالغ نگردد و یا در دسترس قرار نگیرد ،پروژه به مخاطره خواهد افتاد .فاصله بین
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وضعیت فعلی یک فناوری تا وضعیت مطلوب آن ،معیاری است برای اندازهگیری ریسک اولیه ناشی از
بهکارگیری آن فناوری در پروژه .اختالف این دو سطح میتواند نشاندهنده مقدار ریسک فنی ناشی از این
فناوری باشد[1] .

 -13اهمیت نسبی هر یک از اجزای  TRLچگونه است؟
بهطور خالصه میتوان هر یک از مراحل  TRLو اهمیت نسبی هر مرحله را با توجه به توسعه محصول
بهصورت جدول  2مشخص نمود.
سطح آمادگی
فناوری

عنوان

(درصد)

TRL1

شناسایی و تثبیت اصول و ایدههای اولیه

5

TRL2

درک و نهادینه شدن اصول پایه

5

TRL3
TRL4
TRL5
TRL6
TRL7
TRL8
TRL9

شناسایی علمی اجزای اصلی فناوری و اثبات
کارکرد آنها بهطور جداگانه
یکپارچهسازی اجزای اصلی فناوری
تثبیت عملکرد مطلوب اجزای یکپارچهشده
فناوری در محیط آزمایشگاهی
تثبیت عملکرد مطلوب اجزای یکپارچهشده
فناوری در محیط عملیاتی موردنظر
تثبیت عملکرد مطلوب اجزای یکپارچهشده
فناوری در محیط عملیاتی مرتبط
تکمیل فناوری در محیط واقعی ،امکان بهرهگیری
از آن با ضریب اطمینان باال و آماده تولید
تثبیت فناوری در آزمون عملیاتی کامل
جدول  :2اهمیت نسبی هر یک از اجزاء TRL
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5
5
10
20
10
20
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 -14سطوح آمادگی فناوری چه کاربردهایی در انجام پروژههای فناورانه دارند؟
همانطور که گفته شد کاربرد اولیه واصلی این سطوح ،اندازهگیری مقدار آمادگی و بلوغ یک فناوری
بهمنظور استفاده موفقیتآمیز در یک سامانه است .درواقع ،سطوح آمادگی فناوری مراحل رشد یک فناوری
را در جریان توسعهی آن نشان میدهد؛ اما بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که سطوح آمادگی فناوری
میتواند کاربردهای متعددی در مدیریت پروژههای تحقیقاتی و مدیریت برنامههای توسعه فناوری داشته
باشد که به توضیح آنها خواهیم پرداخت.
 -1ارزیابی وضع موجود یک فناوری موجود
 -2تعیین گلوگاههای فناوری
 -3تعیین راهبرد تأمین فناوری
 -4فازبندی و نظارت بر برنامهها و پروژهها
 -5تعیین نقطه پایانی یک پروژه تحقیقاتی
 -6معیاری برای قابلیت انتقال دستاورد پروژههای تحقیقاتی به صنعت
 -7انتخاب فناوری
 -8مدیریت ریسک پروژه ][6

 - 15سطح آمادگی فناوری چگونه اندازهگیری میشود؟
از آنجائی که برنامهها و طرحهای تحقیقاتی و توسعهای عمدتاً با فناوریهای پیشرفته و نو سروکار دارند،
یکی از اساسیترین مراحل در برنامهها ،ارزیابی سطح آمادگی فناوری میباشد ..دستیابی بهموقع فناوریها،
یکی از مهمترین عوامل ریسک در برنامهها است .در بسیاری از برنامههای توسعه فناوری ،سنجش آمادگی
و بلوغ فناوریها یکی از مراحل مهم برنامه است.
بدین منظور در ادامه ،روشهای محاسبه سطح آمادگی بلوغ فناوری به روش چکلیستی از پرسشها و
ارزیابی گامبهگام سطح آمادگی فناوری پرداخته میشود.

25

آنچه باید درباره

بدانید…

 -1-15ارزیابی به روش چکلیستی از پرسشهاچگونه است؟
درمجموع میتوان گفت که بهصورت رایج محاسبه سنجش سطح  TRLاز
طریق پاسخگویی به سؤاالتی که به هریک از سطوح فناوری مرتبط است،
انجام میشود .به عبارتی سطوح باالتر از بلوغ فناوری پاسخ مثبت به سؤاالت
با مفهوم عملیاتی و کاربردی را در پی خواهد داشت و این در حالی است که
سؤاالتی که با سطوح پایینتری از آمادگی فناوری در ارتباط هستند ،مشتمل
بر مطالعات تئوری و پژوهشهای آزمایشگاهی است .درنهایت برهمنهی
امتیازهای اختصاص دادهشده به پاسخهای منفی و مثبت مذکور به محاسبه
سطح آمادگی فناوری ختم میشود .نوع سؤاالت نیز مانند گروهبندی سطح فناوری میتواند با توجه به محیط
سیستم متفاوت باشد .بهعنوان نمونه سؤاالتی از قبیل «آیا نیازمندیهای سیستم برای استفاده از کاربر نهایی
مشخصشده است؟» و «آیا مطالعات تئوری امکانپذیری فناوری را اثبات کرده است؟» میتواند به ترتیب
به سطوح مختلف فنّاوری مربوط شود .همچنین سؤاالتی بهمانند «آیا شرایط عملیاتی جهت بهرهبرداری از
محصول مشخصشده است؟» نشاندهنده سطوح باالتری از بلوغ فناوری جهت تجاریسازی است.
برآورده سازی نیازمندیهای  TRLبا سطوح پایین قبل از برآورده سازی TRLهای باالتر نشاندهنده
مدیریت مؤثر در دستیابی به بلوغ فناوری و مدیریت دانش مؤثر در یک سازمان است .بهعنوان نمونه چنانچه
پاسخ به سؤاالت مربوط به  TRLبا سطوح باالتر از  6که سطوح عملیاتی و بازاریابی فناوری را دربر میگیرند
عمدتاً مثبت باشد درحالیکه مالحظات مربوط به  TRLبا سطوح پایینتر بهصورت مثبت پاسخ داده نشده
باشد ،نشاندهنده عدم مدیریت فناوری صحیح و شکاف ارتباطی بین سازمان مربوطه بهعنوان یک صنعت
بزرگ و سطوح دانشگاهی و تحقیقاتی است .به عبارتی ممکن است یک شرکت صنعتی با توان تولید صنعتی
که سطوح باالتری از آمادگی فناوری را شامل میشود ،مطالعات و پژوهشهای پایهای را بهصورت داخل
سازمانی یا برونسازمانی انجام نداده باشد و درنتیجه پاسخ به سؤاالت مرتبط به سطوح پایینتر آمادگی
فناوری ،در سازمان مذکور مثبت نخواهد بود .این عدم پیوستگی در سطوح فناوری که نشاندهنده عدم
انجام فعالیتهای تحقیق و توسعهای توسط سازمان مذکور است در یک بازار رقابتی و در چرخه عمر فنّاوری
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محصول که  TLCنامیده میشود ،بهتدریج باعث افت رقابتپذیری و سودآوری سازمان در طول زمان
خواهد شد.
درنهایت ،سنجش مناسب  TRLبرای فناوریهای بهکاررفته در توسعه محصول و مدیریت صحیح در ایجاد
هماهنگی بین آنها میتواند درک صحیحی از ریسک سرمایهگذاری ،انتقال فناوری و محدودیتهای
مدیریتی ،عملکردی و زمانبندی را برای مدیران ارشد و سرمایهگذاران در مراحل مختلف توسعه محصول
به دنبال داشته باشد .به بیانی دیگر بلوغ یک فناوری جدید قبل از قرارگیری پیادهسازی آن در یک محصول
و هماهنگی آن با فناوریهای دیگر مورداستفاده در محصول ،میتواند نقشی کلیدی در سودآوری نهایی
محصول داشته باشد.
 - 1-1-15سؤاالت مربوط به سطح آمادگی فناوری  TRL1چیست؟
آیا اصول علمی موردنیاز برای فناوری مدنظر ،شناساییشدهاند؟
آیا مطالعات نظری ،اصول علمی شناساییشده را جهت دستیابی به فناوری مدنظر ،تائید کردهاند؟
آیا نسبت و رابطه میان اصول علمی و اجزای فناوری مدنظر شناسایی و مورد تائید قرارگرفته است؟
آیا تیم تحقیقاتی و تجهیزات موردنیاز آنها برای توسعه
فناوری موردنظر (منجمله نرمافزار ،کتابخانه و آرشیو فنی
و  )...شناسایی و تأمینشده است؟
آیا ارتباطات برونسازمانی الزم برای توسعه فناوری
موردنظر یا نهادهای ذیصالح منجمله دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی شکلگرفته است؟
 -2-1-15سؤاالت مربوط به سطح آمادگی فناوری  TRL2چیست؟
آیا مشخصات و ویژگیهای اجزای فناوری بهطور جزءبهجزء و یا دقت کافی مشخصشده است؟
آیا مطالعات تحلیلی مفصلی جهت تائید اصول پایه علمی موردنیاز فناوری و اجزای آن انجامشده است؟
آیا تئوریهای صریح و آشکار یا طرح تجربی موردنیاز برای توسعه فناوری و اجزای آن ،بهدرستی و بهطور
کامل درک شده است؟
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آیا فرآیند نظاممندی برای تبدیل نیازهای مشتری فناوری به کدهای طراحی فناوری (یا اجزای اصلی آن)
وجود دارد؟
آیا فرآیند نظاممندی برای تولید محصول جدید در سازمان وجود دارد؟
آیا آزمایشها موردنیاز برای توسعه اجزای اصلی و کل فناوری مشخصشدهاند؟
آیا قواعد پایه علمی توسط مطالعات تحلیلی تأیید میشوند؟
آیا تکتک اجزاء فنّاوری جداگانه کار میکنند؟(بدون هیچ کوششی در جهت انسجام)
آیا سختافزاری که نرمافزار باید بر روی آن نصب شود ،موجود است؟
آیا دستگاههایی که خروجی را نشان میدهند موجود هستند؟
 - 3-1-15سؤاالت مربوط به سطح آمادگی فناوری  TRL3چیست؟
آیا عملکرد اجزای اصلی فناوری در تعامل با سایر اجزا شناسایی و تعیینشدهاند؟
آیا مطالعات تحلیلی ،یا اعتبارسنجی و یا شبیهسازی انجامشده در خصوص هر یک از اجزای اصلی فناوری،
اصول علمی نهادینهشده را تائید میکنند؟
آیا کاربردی بودن هر یک از فناوریهای اصلی موردنظر توسط تجربیات آزمایشگاهی تائید شده است؟
آیا فناوریهایی که باعث بهبود عملکرد و یا کاهش ریسک عملکرد هر یک از اجزا میشود ،شناسایی
شدهاند؟
آیا مشروح عملکرد و اهداف مدنظر هریک از اجزا و نسبت میان آنها باهدف فناوری نهایی موردنظر،
تهیهشده است؟
 -4-1-15سؤاالت مربوط به سطح آمادگی فناوری  TRL4چیست؟
آیا مهمترین ویژگیهای محیطی که فناوری مدنظر در آنجا مورداستفاده قرار میگیرد ،شناساییشدهاند؟
آیا مطالعات موردنیاز برای تلفیق و یکپارچهسازی اجزای اصلی فناوری انجامشده است؟
آیا نتایج آزمونهای آزمایشگاهی که توسط سایر افراد (حقیقی و حقوقی) انجامشده ،جمعآوری و
تحلیلشدهاند؟
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آیا نمونه آزمایشگاهی متشکل و یکپارچهشده از اجزای اصلی فناوری ساختهشده است؟ (حتی با اندازههای
غیرواقعی)
آیا سنجههایی برای ارزیابی و قضاوت در مورد عملکرد موردنظر نمونه آزمایشگاهی تهیهشده تهیه
معینشدهاند؟
آیا نمونه آزمایشگاهی در محیط آزمایشگاه تستشدهاند؟
آیا شواهد و نتایج آزمونها اثبات مینمایند که اجزای فناوری در کنار هم کار
میکنند؟
آیا موضوعات مربوط به تبدیل مقیاس ابعاد شناسایی ،تشریح و مستند شدهاند؟
آیا تحلیل منطقی از ارتباط بین نتایج حاصل در محیط آزمایشگاهی و آزمونهای آتی در محیط شبیهسازی
شده یا عملیاتی وجود دارد؟
آیا نتایج آزمون نمونه آزمایشگاهی بهمنظور بهبود و ارتقای توان فناوری (یا اجزای آن) مستند و درک
شدهاند؟
 -5-1-15سؤاالت مربوط به سطح آمادگی فناوری  TRL5چیست؟
آیا اجزای اصلی فناوری مدنظر ،در ابعاد واقعی و غیر آزمایشگاهی ساختهشدهاند؟
آیا اجزای محصول نهایی با یکدیگر بهصورت یکپارچه عملکردی درآمدهاند؟
آیا نقشههای طراحی تفصیلی نمونه واقعی کامل شده است؟
آیا آزمایشهای تکمیلی در محیط آزمایشگاهی جهت افزایش اطمینان از عملکرد اجزای فناوری پیشبینی
و اجراشده است؟
آیا شرایط محیط واقعی در آزمایشگاه بهمنظور آزمون نمونه یکپارچهشده از اجزای محصول نهایی،
شبیهسازیشده است؟
آیا نقشه گذار از میزان عملکرد اندازهگیری شده بهسوی عملکرد مطلوب مورد انتظار طراحیشده است؟
آیا گلوگاههای اصلی برای طراحی محصول نهایی شناساییشدهاند؟
آیا اثرات متقابل فناوریهای مورداستفاده در محصول نهایی شناساییشدهاند؟
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 -6-1-15سؤاالت مربوط به سطح آمادگی فناوری  TRL6چیست؟
آیا فرآیند طراحی و متدولوژی یکپارچهسازی اجزای فناوری (برای نمونه عملیاتی) در قالب طرح تضمین
کیفیت تهیه و مستند شده است؟
آیا نمودار طرحریزی تولید برای نمونه آزمایشی (که قرار است در محیط عملیاتی تست شود) توسط واحدهای
مرتبط در سازمان طراحیشده است؟
آیا مهمترین سختافزارهای تولید نمونه عملیاتی در دسترس هستند؟
آیا عملکرد نمونه در یک محیط شبیهسازی و عملیاتی شده ارزیابیشده است؟
آیا بر اساس نتایج حاصل از آزمون نمونه (در شرایط عملیاتی) مهمترین ریسکهای فنی و مسائل تولید
فناوری شناساییشدهاند؟
آیا سطح کیفیت و قابلیت اطمینان عملکرد نمونه در محیط عملیاتی شناسایی و تدوینشدهاند؟
آیا موضوعات مربوط به تبدیل مقیاس تولید ( )Scalingشناسایی ،تشریح و مستند شدهاند؟
آیا بر اساس نتایج آزمون ،گزینش مباحثی چون نگهداری ،قابلیت اعتماد و قابلیت پشتیبانی فناوری
شروعشده است؟
 - 7-1-15سؤاالت مربوط به سطح آمادگی فناوری  TRL7چیست؟
آیا مواد ،فرآیندها ،تکنیکهای طراحی شناساییشدهاند؟
آیا مواد ،فرآیندها و تکنیکهای طراحی بهطور مناسب توسعهیافته و تائید شدهاند؟
آیا شرایط محیطی غیر از شرایط محیطی مدنظر و مناسب برای عمل محصول نهایی ،شناساییشده است؟
آیا امکانات الزم برای استفاده از یک فضای عملیاتی متفاوت جهت آزمون نمونه اولیه وجود دارد؟
آیا تغییرات موردنیاز در طراحی فناوری و اجزای اصلی آن بهطور قابلمالحظهای کاهشیافته است؟
آیا شرایط برای تولید اولیه در حجم پایین آماده است؟
آیا فناوری و اجزای آن بهطور موفقیتآمیزی مراحل تکمیل ،توسعه و تست و ارزیابی (در محیط عملیاتی)
را طی نمودهاند؟
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 - 8-1-15سؤاالت مربوط به سطح آمادگی فناوری  TRL8چیست؟
آیا مؤلفههای فناوری ازنظر شکل و اندازه و کارکرد یا کارکرد موردنظر در محیط عملیاتی سازگار هستند؟
آیا مستندات آموزشی بهرهبرداری از فناوری کامل شدهاند؟
آیا مستندات تعمیر و نگهداری فناوری کامل شدهاند؟
آیا فرآیندهای ساخت در خط پایلوت (یا خط تولید با حجم پایین) مستند شدهاند؟
آیا تمام قطعات و مؤلفههای فناوری در حد تولید پایلوت در دست تولید بوده و در دسترس هستند؟
آیا کیفیت فناوری بر روی پلت فرم واقعی تست و ارزیابی و تائید شده است؟
آیا دادههای مربوط به قابلیت نگهداری ،قابلیت اعتماد و قابلیت پشتیبانی فناوری جمعآوری و نهایی شده
است؟
 -9-1-15سؤاالت مربوط به سطح آمادگی فناوری  TRL9چیست؟
آیا محصول نهایی به شکل موفقیتآمیزی در مأموریت تعیینشده عمل کرده است؟
آیا محصول نهایی در وضعیتهای شبیه به بحران نیز عملکرد موفقیتآمیزی داشته است؟
آیا اشکاالت احتمالی محصول نهایی برطرف شده و اطمینان کامل نسبت به عملکرد آن وجود دارد؟
آیا نتایج عملکرد محصول نهایی نشان از پایان مراحل تولید و طراحی آن را دارد و یا هنوز نیاز به انجام
تغییراتی وجود دارد؟
آیا برنامههای پشتیبانی از محصول نهایی بهدرستی عمل
میکنند؟
آیا گواهینامههای مربوط به تعیین صالحیت نمونه عملیاتی
اخذشده است؟
سطح آمادگی فناوری یک سیستم یا سامانه بستگی به سطح آمادگی فناوری زیرمجموعههای آن
دارد .به همین دلیل ،سطح آمادگی فناوری یک سیستم یا سامانه برابر خواهد بود با کمترین
سطح آمادگی فناوری که در زیرمجموعههای آن موجود است.
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-2-15روش ارزیابی گامبهگام سطح آمادگی فناوری چگونه است؟
برای انجام این ارزیابی ،گامهای زیر به ترتیب انجام میشود:
گام  :1سیستم یا سامانه را به زیرمجموعههای آن تقسیم کنید
این کار را میتوان با روش شکست محصول ( )PBSیا ()WBS
انجام داد.
گام  :2ویژگیهای عملکردی و کارکردی سیستم یا سامانه و
زیرمجموعههای آن را مشخص نمایید
این اطالعات را میتوان از سندهای نیاز و مطالب عملیاتی سیستم یا سامانه تهیه کرد.
باید بدانیم که هر زیرمجموعه و فناوری چه انتظارات و ویژگیهایی را برآورده خواهند ساخت.
گام  :3فناوریهای مرتبط با هر زیرمجموعه را شناسایی کنید
برای هر زیرمجموعه بایستی فهرستی از فناوریهای مربوطه را تهیه کرد.
گام  :4افراد ،گروهها و بخشهایی را که بایستی در ارزیابی حضورداشته باشند مشخص نمایید.
بیشتر پروژهها و سیستمها یا سامانه با طیفی از زیرمجموعهها و فناوریها سروکاردارند .به همین علت،
افراد و بخشهای مختلفی باید در ارزیابی حضورداشته باشند.
گام  :5محدوده جغرافیایی که ارزیابی در آن انجام میشود را مشخص سازید.
محدوده جغرافیایی میتواند بر نتایج ارزیابی اثر بگذارد .یک فناوری ممکن است در جهان به بلوغ رسیده
و عملیاتی نیز شده باشد ،اما در داخل کشور بالغ نشده باشد؛ و یا ممکن است در داخل کشور بالغ باشد ،اما
در سطح بخش دفاع بالغ نشده باشد؛ و یا ممکن است در سطح بخش دفاع بالغ باشد ،اما در سطح بنگاه یا
سازمان بالغ نباشد.
گام  :6تعاریف مربوط به هر سطح آمادگی فناوری را مشخص سازید.
با توجه به ماهیت پروژه و فناوریهای مرتبط الزم است ادبیات موردتوافق هر یک از سطوح تولید گردند.
این امر موجب ایجاد درک مشترک بین ذینفعان پروژه میشود .مثالً وقتی از اصطالح "نمونه بردبوردی"
در سطح  4صحبت میشود ،در حوزه الکترونیک همان بردبورد معروف را تداعی میکند که قطعات
الکترونیکی را در محیط آزمایشگاه روی آن نصب میکنند تا فانکشن های موردنظر را مورد آزمایش قرار
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دهند؛ اما در حوزه مکانیک ،مثالً یک ژایرو مکانیکی ،نمونه بردبوردی را باید با نمونه بردبوردی حوزه
الکترونیک معادلسازی کرد.
گام  :7ایجاد فرآیندی با سؤاالت درست
اکنون بایستی سؤاالتی را به ترتیب طرح کرد که با جواب دادن به آنها بتوان سطح آمادگی یک فناوری
تعیین نمود .این فرآیند در شکل  5نشان دادهشده است .همانطور که در دومین سؤال مشاهده میشود،
ممکن است یک سامانه یا زیرسامانه یا فناوری قدیمیتر وجود داشته باشد که مشخص نیست آیا در یک
محیط جدید یا برای یک کاربرد جدید بهطور مطلوب عمل خواهد کرد یا نه .در این حالت موقتاً به سطح
 5منتقلشده و موردبررسی قرار میگیرد .اگر تحلیلها نشان دادند که محیط جدید بهاندازه کافی شبیه به
محیط قدیمی است ،یا معماری جدید بهاندازهی کافی شبیه به معماری سامانه است ،آنگاه میتوان آن را
در سطح  6یا  7قرارداد ،اما قدر مسلم آن است که دیگر در سطح  9قرار نمیگیرد.
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شروع

پایان
شکل :5ارزیابی گامبهگام سطح فناوری

این فرآیند برای سامانه ،زیرسامانه و مؤلفههای آن قابلاستفاده است.
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 -16چالشهای استفاده از سطوح آمادگی فناوری چیست؟
متأسفانه باوجود بهکارگیری  TRLدر بسیاری از بخشهای هوافضا
و تحقیقاتی ناسا و ایالت متحده طی  17سال گذشته ،روند توسعه
رضایتبخش نبوده و بسیاری از کارهای موردنیاز درزمینه تبیین
مراحل و سطوح و تعمیم آن در صنایع مختلف صورت نپذیرفته است.
بهطوریکه محاسبه  TRLتنها برای طراحان و صاحبان فناوریها اهمیت داشته و کاربران و حتی مشتریان
یک فناوری با آن قرابت و آشنایی ندارند .از سوی دیگر به دلیل آنکه روند ارزیابی برای محیطهای خاص
تعریف و تنظیمشده ،ارزیابی  TRLصرفاً بهصورت مقتضی و متفاوت در شرایط و سازمانهای مختلف
انجامگرفته و این روند با کثرت شیوههای ارزیابی نیز همراه شده است و نتیجتاً یکنواختی خاصی در این
حوزه مشاهده نمیشود .با توجه به اهمیت مضاعف مدیریت ریسک در پروژههای فناوری ،در حوزه مهندسی
نرمافزار  TRLدر سالهای اخیر استفادههای شایانی شده است که قابلتعمیم به بخشهای دیگر نیز
هست .ناسا در بسیاری از پروژههای خود درزمینه تحقیقات جوی گرفته تا کاوشگر مریخ ،استفاده از این
شاخص را برای بسیاری از بخشهای عملیاتی این پروژهها ضروری فرض نموده است.
از سوی دیگر اگر در این ابزار ارزیابی حلقههای ارتقا و راهکارهای بهبود نیز گنجانده شود ،به کیفیت و
عمومیت این روش برای ارزیابی خواهد افزود و آن را به یکسری فرآیند آزمون ،شکست و رفع نقص مبدل
خواهد نمود و مسیر فرآیندهای موازی ارتقا در قالب سطوح بلوغ را بهعنوان مسیر افزایش اطمینان یک
فناوری ایجاب کند .حالآنکه در وضعیت کنونی این ابزار ارزیابی عمومیت نیافته و حتی بسیاری از بخشها
به دلیل عدم آشنایی و اطمینان به این روش ،از بهکارگیری آن رویگردان هستند.
باوجود کاربردهای سطوح آمادگی فناوری ،ابهاماتی در رابطه با استفاده از این سطح در مدیریت پروژههای
تحقیقاتی وجود دارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1سطوح آمادگی فناوری تنها عوامل فنی را اندازهگیری میکند و به جنبههای دیگر پروژه نمیپردازد.
 -2سطوح آمادگی فناوری توانایی ارزیابی ریسک فنی یک سامانه کامل را ندارد و تنها برای ارزیابی
ریسک ناشی از یک فناوری منفرد مناسب است.
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 -3یک فناوری ممکن است در کشورهای دیگر بالغ شده باشد ،اما به دلیل شرایط حاکم بر کشور ما
(تحریمها و فشارهای جهانی) ،بهسادگی در دسترس ما نباشد و در بسیاری از موارد ناچار به توسعه
آن در داخل میشویم.
 -4بااینکه استفاده از سطوح آمادگی فناوری در توسعه فناوری مفید است ،اما دربارهی اینکه چگونه
فناوری با دیگر اجزای یک سامانه تلفیق میگردد ،چیزی نمیگوید[6] .

 -17در ارزیابی سطح آمادگی فناوری به چه نکاتی باید توجه کرد؟
همانطور که در مباحث قبل بیان شد ،کاربرد اصلی سطوح آمادگی فناوری در
برنامههای توسعهی فناوری است ونمی تواند تمام ابعاد یک پروژه تحقیقاتی را پوشش
دهد .از طرف دیگر ،ماهیت پروژهها با یکدیگر متفاوت بوده و سطوح آمادگی فناوری
در هریک از آنها میتواند کاربردهای خاصی داشته باشد .به همین علت ،کاربرد این
سطوح در پروژههای تحقیقاتی ،نیازمند پیشفرضها و قراردادهای خاصی است که در زیر بهاختصار شرح
داده میشوند.
 .1برای آنکه بتوان سطوح آمادگی فناوری را در یک پروژه با موفقیت مورداستفاده قرارداد ،الزم است
برای هر یک از سطوح ،تعاریف خاص ،قابلسنجش و مرتبط با پروژه ایجاد کرد .این تعاریف باید
موردتوافق ذینفعان پروژه باشد.
 .2الزم است شرایطی که تحت آن شرایط ،هر یک از سطوح آمادگی حاصل میشوند ،مشخص گردند.
به همین علت ،بایستی مشخص گردد که چه آزمونها و ارزیابیهایی باید در هر سطح انجام پذیرد تا
نشان دهد که شرایط حاصلشده است یا خیر .لذا هر سطح باید ارتباط تنگاتنگی با آزمون و ارزیابی
هایی که در طی اجرای پروژه انجام میشود ،داشته باشد.
 .3فناوری بایستی نیازی را برطرف سازد .گاهی این فناوری در یک محصول مورداستفاده قرار میگیرد،
گاهی در فرآیند تولید یک محصول بکار میرود ،و گاهی خود تبدیل به یک محصول و سامانه می
شود .به همین علت ،وقتی فناوری به بلوغ میرسد که فناوری بهطور موفقیت در یک سامانه یا
محصول ،یا یک فرآیند بکار گرفته شود و نیازهای مورد انتظار را برآورده سازد .با قبول این تعریف،
هدف از اندازهگیری سطح بلوغ یک فناوری ،تعیین این مطلب که فناوری مذکور تا چه حد میتواند
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انتظارات یک سامانه یا فرآیند را برآورده سازد بهگونهای که سامانه بتواند در محیط عملیاتی با موفقیت
مأموریتهای محوله را انجام دهد .بهبیاندیگر ،برای آنکه بتوان گفت یک فناوری بالغ است ،بایستی
این فناوری در یک پروتوتایپ مورداستفاده قرارگرفته ،در یک محیط عملیاتی یا شبه عملیاتی
تستشده ،و عملکرد مناسب آن برای کاربرد موردنظر اثباتشده باشد.
 .4سطوح آمادگی فناوری تنها یک فناوری منفرد را پوشش میدهد و برای چند فناوری ،بایستی هر
فناوری را جداگانه ارزیابی سطح کرد.
 .5بهمنظور استفاده از سطوح آمادگی فناوری برای یک سامانه ،بایستی آن را به جزء سامانههایش تقسیم
کرد .این تقسیمبندی میتواند تا چندالیه ،بسته به نوع سامانه و اطالعات موجود ،ادامه یابد.

شکل  :6اجزای یک موشک جدید

 .6یک سامانه را میتوان حاصل تلفیق فناوریها (سخت و نرم) دانست .به همین علت ،سطح آمادگی
فناوری یک سامانه تلفیقی است از سطوح آمادگی فناوریهای (سخت و نرم) جزء سامانهها .بنابراین،
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ممکن است فناوریهای سخت سامانه در سطح مطلوبی از آمادگی باشند ،اما توانایی تلفیق آنها و یا
برخی از آنها (فناوری نرم) در سطح پایینی قرار داشته باشد.
 .7پایینترین سطح آمادگی موجود در میان فناوریهای سامانه ،نشاندهنده سطح آمادگی فناوری می
باشد (شکل.)7

شکل  :7ساختار شکست یافته موشک بر اساس سطح آمادگی فناوری

 .8بین آمادگی فناوری و دسترسپذیری فناوری بایستی تمایز قائل شد .در کشوری نظیر ج.ا.ایران که
تحتفشار و تحریمهای جهانی قرار دارد ،نمیتوان فرض کرد که اگر یک فناوری در گوشهای از دنیا
بالغ شده است ،لزوماً برای آن کشور نیز بالغ میباشد .درواقع ،آمادگی و بلوغ فناوری قسمتی از
دسترسپذیری فناوری خواهد بود .خرید و انتقال فناوری نیز قسمتهای دیگر دسترسپذیری را
تشکیل میدهند.
 .9تولید شدن یک سامانه در کشور به معنای بالغ بودن فناوریهای آن در کشور نیست .ممکن است
برخی از فناوریها از بازار جهانی تهیه شوند.
38

آنچه باید درباره  TRLبدانید...
 .10معموالً الزم نیست تمام فناوریها مورد ارزیابی قرار گیرند ،بلکه فناوریهای کلیدی مهم هستند.
بنابراین ،بایستی بر سر تعریف آن به توافق رسید .ازآنجاکه فناوری درنهایت بایستی در یک سامانه
بکار گرفته شود ،این امر باید در تعریف فناوری کلیدی در نظر گرفته شود.
 .11فناوری کلیدی :برای هر سامانه یک سلسله مطالبات و مشخصههای مهم و کلیدی وجود دارد که
حتماً باید برآورده شوند؛ در غیر این صورت ،سامانه اثربخشی عملیاتی نخواهد داشت .البته ،هزینه و
زمان نیز دو عامل تعیینکننده هستند ،زیرا نمیتوان یک سامانه و فناوری را با هر قیمتی و زمان تأمین
کرد .بنابراین ،فناوری کلیدی را میتوان بهعنوان فناوری تعریف کرد که مطالبات عملیاتی کلیدی
سامانهای را که باید تأمین شود ،برآورده میسازد ،و یا اینکه فناوری موردبحث بهطورکلی جدید و بدیع
است.
 .12فناوری باید تکرارپذیر باشد .بهبیاندیگر ،دانش و مهارت کسبشده در فناوری توسعهیافته بایستی
قابلانتقال به دیگران باشد بهگونهای که آنها نیز قادر به ایجاد آن فناوری باشند ،در غیر این صورت،
نمیتوان گفت که فناوری بالغ شده است.
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