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 سخن نخست             

 

  

 رانیکرونا در اقتصاد ا روسیو وعیاثرات ش 

 یقتصادا یهاتیاز فعال یاریکرونا است که به کاهش بس وعیش رهیباهدف قطع زنج یرضروریغ یکم شدن ارتباطات انسان ازمندیکرونا ن وعیش کنترل

اصناف و مشاغل،  یبرخ یشدن اجبار لیتعط ،یشهرها، کاهش ساعات کار یو خروج یکنترل ورود ،یاجتماع یگذار. شروع طرح فاصلهگرددیمنجر م

 یاقتصاد یهانهیموع هزخواهد کرد و درمج دیها را تشدچالش نیکرونا ا روسیو یها باهدف کاهش دامنه آلودگبسته بودن مدارس و دانشگاه اومتد

بعد از  یرانیا یوکارهاکسب یبرا ریمجلس مشکالت ز یهاگزارش مرکز پژوهش ی. با بررسکندیم لیتحم یمختلف درآمد یهادهک یرا برا یشتریب

 :است شدهیکرونا معرف وعیش

 یقاضا( و از طرفی شوک به تیماریب وعیکنترل ش یخانگی برا نهیقرنط یهااستیس لیکار است )به دل یرویشوک به عرضه ن کیکرونا از طرفی  شوک

 هیاول دموا تأمیندر  گری. از طرف دباشدیمختلف( م عیصنا نیتقاضا ب ییو جابجا یرضروریغ یدهایافتادن خر قیکاالها و خدمات )کاهش تقاضا و به تعو

درآم  کار، کاهش یروین لیوکارها، منجر به تعدکسب لییاست. شو ک عرضه، شوک تقاضا ر ا به همراه خواه د داشت. تعط جادشدهیمشکالتی ا زین دیتول

 یررضرویاقالم غ دیخر اختناند قیو به تعو شتریانداز بها را به پسخانواده نده،ینسبت به آ نانیعدم اطم گری. از طرف دگرددید افراد و کاهش تقاضا م

 .است تأمین رهیاز اختالل در زنج یموضوع در شوک سمت عرضه ناش نیتر. مهمشودیرا موجب م یشتریکل ب یامر کاهش تقاضا نی. همکندیم قیتشو

 وعیگرجستان و امارات به بهانه ش ه،یترک ژهیوبه ییهوا یو مرزها هیمنطقه ازجمله عراق، افغانستان و ترک یتوسط کشورها ینیزم یشدن مرزها بسته

ن مرزه  دبسته ش لیارز، کاهش صادرات و واردات مؤثر باشد. کاهش و توقف صادرات محصوالت به دل متیق شتریب شیممکن است برافزا زیکرونا ن روسیو

 .گرددیو فروش منجر م دیر کشورها به کاهش تول یواردات از سا تیممنوع ایا و 

نفت شده است. البته منازعات  متیق دیانداز منفی اقتصاد منجر به کاهش شدبزرگ جهان و چشم یکرونا در اکثر اقتصادها وعینفت: ش متیق کاهش

 یهاشلبه درآمد نفت دارد، ما با چا یادیز یاقتصاد ما وابستگ نکهیمؤثر است. لذا با توجه به ا متیق دیکاهش شد نیصادرکنندگان نفت هم در ا انیم

 .شد میمتعدد مواجه خواه

اقتصادی این کشور به کاهش صادرات محصوالت پتروشیمی ایران منجر  یهاتیمشتری محصوالت پتروشیمی ایران است، کاهش فعال نیتربزرگ چین

 .کشور مؤثر خواهد بود یارز یو کاهش درآمدها یمیمحصوالت پتروش متینفت بر کاهش ق متیکاهش ق نی. همچنگرددیم

. شودیکمتر م یکار یهاکاهش نوبت ایها و موقت کارخانه لییتعط ایها و شرکت ریسا هیکاهش عرضه مواد اول لیها به دلمحصوالت شرکت دیتول

 مصرف، ترس از کاهش زانیم شیماندن در خانه و افزا نه،یمانند ترس مردم از قرنط یلیبه دال یو بهداشت ییمواد غذا دکنندهیتول یهاشرکت وجودنیباا

 .دارند ییشدن، فروش باال ابیو کم دیتول

و تعداد  شدهلیعمالً تعط شوند،یمحسوب م میاشتغال و رشد در دوران تحر یاز موتورها کییداخلی و خارجی که  یصنعت گردشگر یوکارهاکسب

 .دانشدهلیتعد روین یادیز

 98اسفند  ی. از ابتداباشدیها در اسفندماه ماز چک یاریسب هی. زمان تسوافتیخواهد  شیالوصول افزامطالبات مشکوک زانیو م یبرگشت یهاچک تعداد

 تداوم خواهد داشت. 99مسئله در سال  نیاند و ااز اصناف با مشکل مواجه شده یاریبس
"نادانشگاه تهر ینیدانشکده کارآفر -کارهاوها و کسبشرکت یبحران کرونا و اقدامات ابتکارگزارش "از:  شدهبرگرفته  
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 علمییک بحث کوتاه 

 (ییفضا انی)م میطرح انتقال برق بدون س 

تقال شبکه ان جادیکه ا یدور از مناطق شهر ایو  یریواقع در مناطق کو یروستاها ریانتقال برق به مناطق دوردست در کشور نظ یبرا عیروش سر کی

سطح  از یلومتریک 21در ارتفاع  قرارگرفته) ییفضا انیم ییهوا یکشت یاست، استفاده از فناور غیرممکن و گاهاً برزمان، برهزینه اریبس هاآنبه 

به  آن راتا  شودمیداده  ماکروویو ستگاهیا کیبه  ابتدا GenCo کیاز  یدیاست که برق تول صورتبدیناست. نحوه کار  یهاب انرژ عنوانبه( نیزم

 شدهنصب (Rectantantenna) هاییآنتنکه در پوسته آن رکتانت  ییهوا یکرده و سپس به سمت کشت لیبا فرکانس مشخص تبدی ماکروویوامواج 

ه ب ماکروویوامواج  ،ییهوا یاست، بفرستد. در کشت

 قیولتاژ، سپس از طر نی. اشودمی لیتبد DC برق

است  شدهنصب یکه در بدنه کشت ماکروویویآنتن 

و به سمت مناطق  شدهتبدیل ماکروویویبه امواج 

. امواج در محل توسط شودمیارسال  موردنظر

 افت و به برقیرد Rectantantenna هایآنتن

DC به برق لیتا پس از تبد شودمی لیتبد AC 

به دست  یمحل عیشبکه توز قیاز طر

 ریکار در شکل ز نیا یبرسد. شما کنندگانمصرف

 .آمده است

 

از چهل سال در  شیب یقاتیسابقه تحق دهیا نیا

 کیرونکروالکتیم ریچشمگ هایپیشرفتبه  تیبا عنا ریدر دهه اخ دهیا نیصورت نگرفته است ا نهیزم نیدر ا ایعمدهدر کشور ما کار  یدارد، ول ایدن

 یجد صورتبه مجدداًدر جهان،  ندهیآ هایدهه رحل مشکل انتقال برق د یاساس حلراه عنوانبه یصنعت یکشورها یاز سو مجدداًو ارتباطات، 

 .است قرارگرفته موردتوجه

 

 10واقع در ارتفاع  ییهوا یکشت کی. از یهند در شهر بمبئ کشور

مگاوات برق استفاده کرده  5 انتقال یبرا نیاز سطح زم یلومتریک

برق در آسمان از  دیتول ی، برادیگر آمریکاییطرح  کیاست. در 

 36000ثابت ارتفاع  هایماهوارهدر  مستقرشده یدیخورش هاینلپ

آن در شکل  وارهطرحاست،  شدهاستفاده نیاز سطح زم یلومتریک

 .آمده است ریز

 

 

 

تابش به  ریدر مس دیشدت نور خورش دیتشد هایآیینهاز  گر،یطرح د کی در

 یلومتریک 36000متصل به ماهواره ثابت ارتفاع  یدیخورش یهاپنل

 .است شدهاستفاده
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 یشتر بدانیمب

 وکارهاها و کسبشرکت یآورتاب یبرا ییهاهیتوص
 طیتالش کنند از شرا یستیوکارها باتبع آن کسبدوم سابقه نداشته است و به یاز جنگ جهان شکیکه ب میدر جهان مواجه هست یطیبا شرا امروز

 یرآوکمتر عبور کنند و تاب آور تر شوند. تاب یهاموجود بتوانند با چالش

و  یطیمقابله سازمان با مخاطرات مح یاست که برا یمفهوم یسازمان

نگرش و  تیمفهوم موجب تقو نی. اشودیبکار گرفته م یچالش یهاتیموقع

 یهاشرکت را در مواجه با بحران یهاییرفتارهای سازنده رهبران شده و توانا

وکار در برابر مشکالت، کسب یآور. با ارتقا سطح تاببخشدیبهبود م شرویپ

 یترحیصح ماتیتصم رانیاز خود نشان داده و مد شترییشرکت مقاومت ب

 یژگیو 8بخش  نی. در اکنندیسازمان اتخاذ م یداریبقا و پا یرا برا

 .گرددیم شنهادیکرونا پ روسیغلبه بر بحران و یتاب آور برا یهاسازمان

 

 تیو درک واقع رشیپذ (1
کرونا وجود ندارد  یاز بحران گسترده جهان یقیهنوز شناخت دق کهیدرحال

 یاضطرار طیبه شرا یعاد طیشرا رندیبپذ دیوکارها باارشد کسب رانیمد

 یماندگار ط،یشرا نیمبدل گشته است که در صورت عدم انطباق با ا

بتوان اذعان داشت،  دیمواجه خواهد شد. شا یها با مخاطره جدشرکت

 .است ریبحران فراگ نیمقابله با ا یگام برا نیموجود اول تیاز واقع حیدرک صح و رشیپذ

 

 تحمل ابهام شیافزا (2

ماه گذشته در کشور بر عدم  4 یآن ط رامونیمختلف پ یهااخبار و گزارش ی( و انتشار دائمروسیکرونا و ی)پاندم یماریب نیا یجهان عیسر یریگهمه

 ینیبشیپرقابلیتغییرات سریع و غ کهی. هنگامگرددیم یوکار تلقاز هر کسب یعنوان بخش مهمبه نانیو نحوه مقابله با آن افزوده است. عدم اطم تیقطع

 .گذاردیاثر م هاآنشفاف باشد، تفاوت نگرش افراد در نوع واکنش  ریو اطالعات ناکافی و غ دهدیرخ م

افراد را در  یدارند و برعکس وجود تحمل ابهام پایین، کارآمد طیشرا نیاز رویدادها در ا یترکه تحمل ابهام باالیی دارند، معموالً درک مناسب یافراد

ها در از بحران یناش یهارا در مقابله با مشکالت و استرس رانیتحمل ابهام، مد شی. به همین دلیل افزادهدیشدت کاهش مها بهرویارویی با چالش

ها تحمل ابهام خود را ارتقا داده و سازمان خود را از آماج است که رهبران بنگاه نیا تیواقع رشیگام دوم پس از پذ رونی. ازاسازدیوکار توانمندتر مکسب

 .دیبا بحران کرونا بهبود خواهد بخش ههرا در مواج رانیمد یروان تیاقدام مؤثر، امن نیبخشند. بدون شک ا ییمتعدد رها یهاو گمانه یاخبار منف

 

 یتخصص یکار یهاگروه جادیا (3

      ه سازمانزبد یروهایاز ن دنیطلب یاریاست که بدون  ادیز یبحران کرونا به حد ینکته توجه کنند که شدت و گستردگ نیبه ا یستیارشد با رانیمد

و فروش،  یابیبازار د،یتول ،تأمین رهیمختلف در زنج یکار یهامناسب از گروه تیو حما لیبا تشک نیبحران غلبه نمود؛ بنابرا نیبر ا یراحتبه توانینم

 شود. حضور یریگمیتصم یشنهادیشده و بر اساس اقدامات پها فراهمگروه نیا ییافزاهم نهیو... زم یخدمات پس از فروش، منابع انسان ع،یتوز ،یمال

ه از ها را کگروه یخواهد افزود و اعضا یمیکار ت هیروح تیها و تقوگروه نیبهتر ا یمقابله با بحران کرونا بر همکار یتخصص یهارهبران سازمان در گروه

 .جلسه دهند لیتشک یصورت مجازبه توانندیها مگروه نیخواهد نمود. ا قیمحوله تشو فیاند به انجام مؤثر وظاشدهسطوح مختلف سازمان انتخاب

 

 لیبر تحل یمبتن یریگمیتصم (4
سبب شود که  دیموضوع نبا نیبزنند، اما ا یوکارها دست به اقدامات اضطرارکسب یعال رانیبحران کرونا موجب شده تا مد یلیتحم طیشرا اگرچه

 زمانارشد سا رانیاز آن غافل باشند. درواقع مد دیارشد نبا رانیاست که مد یاصل نیتریدیاطالعات، کل لیتحل یبر مبنا میزده عمل کنند. تصمشتاب

 یارک یهامنسجم گروه یهالیحتماً از تحل دیگشته است با داریپد هاآنساله  نیچند یهاو آموخته اتیاز قوه شهود خود که از تجرب یریگعالوه بر بهره

 .ندیشده است، استفاده نماو پردازش اطالعات متنوع حاصل یآورکه از جمع

 

 ینقاط اهرم ییشناسا (5

به همراه داشته  ستمیرا در همه اجزاء س یبزرگ راتییتغ تواندیجزء م کیکوچک در  رییتغ کیهستند که  دهیچیپ ستمیس کیاز  ییهامحل یاهرم نقاط

نقاط  افتنی یا. برندینما تیدرست هدا رینموده و سازمان را در مس ییرا شناسا یبحران کرونا الزم است تا نقاط اهرم طیوکار در شراباشد. رهبران کسب

کجا هستند. درواقع تمرکز بر نقاط  ینقاط اهرم اموزدیمجدد عملکرد خود ب یبر اساس بررس دیوجود ندارد و هر شرکت با یو آسان عیفرمول سر یاهرم

که نقاط  یبر نقاط اهرم کزرا به همراه خواهد داشت. تمر انیسازمان و ارائه خدمات به مشتر یهاتیشده و بهبود فعال هایموجب تحقق استراتژ یاهرم
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 تیموفق یدیو عوامل کل یدیکل یهایستگیبه شا دیبا نهیزم نی. در اسازدیسازمان فراهم م یرا برا شتریب یرقابت تیمز شوند،یقوت سازمان محسوب م

 .دیتوجه داشته باش زین

 

 به هنگام یرساناطالع (6
 یهاتیو سهامداران از فعال انیکنندگان، مشترکارکنان، عرضه کنندگان،نیازجمله تأم نفعانیو اقدامات سازمان به ذ ماتیتصم یسازو شفاف یرساناطالع

خواهد داشت. استمرار در امر  یرا در پ نفعانیمؤثر ذ یاست که همراه یارزشمند

قرار خواهد داد که ضمن جلب  یتیسازمان را در موقع رانیموقع، مدبه یرساناطالع

خواهد کرد.  یریجلوگ زین یبعد یاحتمال یهااز بروز تنش نفعانیذ نانیاطم

            اتخاذشده به همراه رفتار صادقانه ماتیشده و تصممات انجاماقدا یسازشفاف

موده ن یاری نانهیبو خوش انهیگراانداز واقعچشم میرهبران سازمان را در ترس تواندیم

  .کارکنان و سهامداران شرکت خواهد داشت ژهیوبه نفعانیبر ذ یر مثبتیو تأث

 

 و خالقانه نانهیاقدامات کارآفر (7
به مفهوم  گریازآن دپس طیکه گذار از آن و شرا میمواجه هست یبا بحران امروز

 تأمین یبرا نانهیاقدامات کارآفر ازمندیها نآپها و استارتشده است. لذا شرکت بیدر جهان دچار آس تأمین رهینخواهد بود. زنج هیاول طیبازگشت به شرا

 انیمشتر یها و سبک زندگنگرش رییهستند. در دوره پساکرونا با تغ دیجد یهاورود به حوزه ان،یمشتر باارتباطات بهتر  د،یمنابع جد افتنی ه،یمواد اول

 نانهیتوجه خود را به اقدامات کارآفر دیارشد با رانیخواهند داشت، لذا مد ریتأث یشنهادیوکار و ارزش پکسب یهاشد که بر منطق مدل میمواجه خواه

و  هاتیزمان از ظرفهم یبردارو بهره دیجد یهاو جلب مشارکت کارکنان معطوف سازند. کشف فرصت دیجد یارهاراهک افتنیحل مشکالت،  یبرا

 .دارد تیاهم نهیزم نیدر ا یدوسوتوان ایموجود و  یهایتوانمند

 

 با کارکنان یهمدل (8
که کارکنان کماکان احساس کنند  ندیاقدام نما یاگونهبزرگ ازجمله کرونا آن است که به یهارهبران سازمان در مواجهه با بحران فیوظا نیترمهم از

بحران در تالش  گونبه کارکنان نشان دهند با درک ابعاد گونا یستیبا رانی. مددهدیرا موردتوجه قرار م هاآنارزش قائل است و  هاآن یکه سازمان برا

استرس  ،یکارکنان به اقدامات ابتکار قیکارکنان استفاده خواهند نمود. تشو یهایراه از توانمند نیو در ا نموده یرو را خنث شیپ یدهایهستند، تهد

 طیشرا نیاز کارکنان در ا تی. حماساختخواهد  ایاز بحران مه ترعیخروج سر یبرا هاآنمشارکت فعاالنه  یادیوارده به کارکنان را کاهش داده و تا حد ز

 قابل جبران نخواهد بود. یسادگدر دوران پساکرونا به یبااستعداد در زمان فعل یروهایمثبت دارد. از دست دادن ن ریبر تعهد بلندمدت کارکنان تأث

 
 "نادانشگاه تهر ینیدانشکده کارآفر -کارهاوها و کسبشرکت یبحران کرونا و اقدامات ابتکارگزارش "از:  شدهبرگرفته

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول -بنیان شدندانش مورد درهای فناور رایج شرکت سؤال 21
 شدن چیست؟ انیبندانشها برای شرکت نامثبتمراحل   -1

 نامهنیآئمندرج در  شرایط بودن دارا صورت در و ها و قوانیننامهمراجعه کرده و پس از مطالعه آئین www.daneshbonyan.ir به سایت ستیبایمدر ابتدا شرکت  :پاسخ

-دانش مؤسساتها و ، در سامانه ارزیابی شرکت«اجرابنیان و نظارت بر ها و مؤسسات دانشمصوبات کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت»در قسمت 

 .نمایند نامثبت )http://www.reg.daneshbonyan.ir( بنیان

 ، چه باید کرد؟انیبندانشیک شرکت یا موسسه  سیتأسبرای  -2 

ها وجود و امالک کشور ثبت شوند و در هنگام ثبت، هیچ تفاوتی بین شرکت اسنادثبتهای سازمان عادی در اداره کل ثبت شرکت صورتبهباید  مؤسساتها و شرکت :پاسخ

 .ندارد

و برای یک  شدهیابیارزنامه مصوب کارگروه، های نوپا(، بر مبنای آییننمونه آزمایشگاهی )برای شرکت ارائهیا بنیان های متقاضی پس از تولید کاالها و خدمات دانششرکت

 .توانند از تسهیالت و مزایای قانون استفاده کنند و برای تمدید زمان استفاده از مزایای قانون، باید دوباره ارزیابی شوندمدت محدود می

 و امالک کشور ثبت نمود؟ اسنادثبتها سازمان بنیان در اداره کل ثبت شرکتسسه دانشؤشرکت و یا م عنوانبهتوان از ابتدا شرکت را آیا می -3 

رآیند ها، وارد فخواهد بود و شرکت متقاضی پس از ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکت مؤسساتها و بنیان همانند دیگر شرکتدانش مؤسساتها و خیر، ثبت شرکت :پاسخ

 .شودها میارزیابی شرکت

 شود؟بنیان به چه شرکتی گفته میشرکت دانش -4 

محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانشهم منظوربهشرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که  :پاسخ

 رموردنظافزوده فراوان و بر اساس معیارهای  باارزشهای برتر و سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاالها و خدمات( در حوزه فناوریاختراع و نوآوری( و تجاری

 .رسدنامه، به تأیید کارگروه مین آئینای

 

http://www.daneshbonyan.ir/
http://www.reg.daneshbonyan.ir/
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 بخش اول -عرفی انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژیم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عنوان کتاب:

 های کوچک و بزرگتعامل بین بنگاه

 :منتشرکننده

 انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

 ای از کتاب:خالصه
و ارتقاء  تیتقو دیبزرگ، کل یهاو شرکت یحوزه فناور یهاآپاستارت نیب یهمکار

به  سوکیبه نفع هر دو طرف باشد؛ از  تواندیم ،یهمکار نی. اشودیمحسوب م ینوآور

 جادیا دیجد یبالقوه واردشده و بازارها یبزرگ کمک نموده تا به بازارها یهاشرکت

تا محصوالت خود را توسعه داده  دینمایکمک م هاآپارتبه است گر،ید یو از سو ندینما

تحت  ایراستا مرکز کتابچه نی. در اندیمایپهب ترعیرشد و توسعه خود را سر ندیو فرا

فناور با  یواحدها ییرا باهدف آشنا "کوچک و بزرگ هایبنگاه نیتعامل ب"عنوان 

 یبزرگ و واحدها یهاشرکت ینب اتکه ارتباط ییهافرصت و هانحوه تعامالت، چالش

است که پس از  شدهیلفصل تشک 6کتابچه از  نی. اکرده استفناور وجود دارد را منتشر 

 .است شدهیبزرگ و کوچک معرف یهاشرکت نیب یهمکار یهاموضوع، مدل اتیکل انیب

 شرکت نیتعامل ب یدهایچالش ها و تهد عناوین مطرح شده در این کتابچه عبارتند از:

 یهااز شرکت ییهانمونه ،یبزرگ و هم از منظر شرکت ها یها هم از منظر شرکت ها

کننده در  لیتسه یروهاین یفناورانه معرف یهایدر همکار یمالحظات حقوق ،موفق

 یحلقه مفقوده در تعامالت کنون کیبزرگ و کوچک به عنوان  یشرکت ها نیارتباطات ب

 ها است.شرکت

 عنوان کتاب:

 آنچه باید در مورد نوآوری باز بدانید...

 :منتشرکننده

 انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

 ای از کتاب:خالصه
عبارت است از  باشد،یمطرح م ینوآور هایمیاز پارادا یکی عنوانبهباز که  ینوآور

 منظوربه یرو به خارج دانش فن زیو ن داخلروبه انیاستفاده هدفمند از جر"

یاز نوآور یاستفاده خارج یو گسترش بازار برا یداخل نوآور یروندها عیتسر

استفاده از آن به  یاست؛ ول شدهیمعرف 2003باز در سال  یمفهوم نوآور هرچند. "ها

شاه در تصرف آتن،  اریبا ارتش خشا انیونانیاز  یتعداد ی. همکارگرددیبرمقبل  هاسال

 ینیزم یرویعبور ن یبرا هایققااز  یدر ساخت پل یقیو فن یو استفاده از مهندسان مصر

 هزار سال قبل نیدر چند باز یاز استفاده از نوآور ییهاتنگه داردانل نمونه یبر رو رانیا

 .باشدیم

، هرکدامباز و بسته، منافع و مضرات  یمجلد، به شکل مختصر در مورد نوآور نیا در

 یباز و مباحث نوآوری سمت به هالزوم حرکت سازمان یینوآور، چرا هایسازمان یژگیو

 است. شدهپرداخته دستینازا
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 برق و انرژیصنعت نوین در حوزه  هایفناوریرصد                 
 تجدید پذیر یانرژ تأمین یبرا دیجد یباران؛ منبع                

ست؛ ا پیشنهادشدهبرق از قطرات باران  دیتول یبرا یگوناگون یهاتاکنون روش

 نیتراز پربازده یکی یمعرف یمنزلهبه احتماالً پژوهشگران  ریدستاورد اخ یول

محسوب خواهد شد. پژوهشگران  تجدید پذیر یانرژ لینوع تبد نیا یها براروش

 اثر یستورهایاز ترانز یریگبا بهره تواندیاند که مکرده یژنراتور طراح ینوع

 .کند دیباران تول یقطره کی با کمکاز ولتاژ را تنها  ییباال اریبس ریمقاد یدانیم

 دیالکترود از جنس اکس کیدر کنار  یومینیالکترود آلوم کیاز  د،یژنراتور جد در

 دهشاستفاده( یشبه دائم یکیبا بار الکتر یا)ماده PTFEبا پوشش  ومیندیقلع ا

 جادیموجب ا کنند،یبرخورد م PTFEقطرات باران با سطح قلع  یاست. وقت

خود باعث  ینوبهاتصال به نی. اشوندیدو الکترود م انیم یکیاتصال کوتاه الکتر

     یحت یفناور نیخواهد شد. ا شدهرهیذخ یکیالکتر یبارها یتمام آزاد شدن

. اگر قطرات باران ردیمورداستفاده قرار گ زین وستهیپ یهایدر بارندگ تواندیم

نقطه کیه ب تیشده و درنها عیتجم یکیالکتر یببارند، بارها وستهیپ یشکل به

توان تا ب ردیانجام گ یترشیاقدامات ب دی. البته هنوز بادیخواهند رس عاشبا ی

مرحله، پژوهشگران تنها  نیرا عرضه کرد. تا ا یمحصول کاربرد کی تیدرنها

برخورد قطرات باران دست  در صورت یانرژ یو آن عیسر یهیاند به تخلتوانسته

 یبرق هنوز موضوع وستهیپ تأمین یالزم برا یانرژ زانیم یآورجمع یول ابند؛ی

 یکاربردها توانیحاال هم م نی، همحالنیباادارد.  یترشیکار ب یاست که جا

ان که امک یهر محل قت،یمتصور شد؛ در حق ندهیرا در آ یژنراتور نیچن یاحتمال

 تیظرف تواندیپاشش قطرات آب وجود داشته باشد، م ایبرخورد قطرات باران 

 یاتزیتجه نیرا داشته باشد. نصب چن دیجد ین ژنراتورهایکاربرد ا یالزم برا

 یاز انرژ یبخش تواندیم یکیالکتر یهاقیقا یبدنه ایها بام ساختمانپشت یرو

 کند. تأمینکنندگان را مصرف ازیموردن

 الکانیرو افزار ؛معرفی واحدهای مرکز

 یقرش نیحس دیس :مدیرعامل

 88369836: تماس شماره

   hosein.ghorashi@gmail.com: یکیپست الکترون   

  :محوری ایده 

        رقشبکه ب یپارامترها زوریو ثبت و آنال یریگو ساخت دستگاه مرکز اندازه یطراح

 :فعالیت زمینه

 ی و صنعت یبرق یهاپروژه یاندازاجرا و نصب و راه زات،یتجه تأمین 

 :طرح خالصه

 است کشور داخل در s 2/0 دقت با تابلویی کنتور ساخت و طراحی به مربوط ایده

 ایپایه مفاهیم اساس بر مربوطه پروسسورهای یسینوبرنامه و مدارات طراحی که

 ولتاژ نمونه فاز، کنندهجبران با A/D یک شود.یم انجام شرکت متخصصین توسط

 CT از استفاده قسمت این در مهم نکته نماید.یم دریافت را شبکه جریان و

 مدرن نوع DSP یک به اطالعات ها، Sampleاخذ از بعد باشد.یم ایزوله صورتبه

 مجموعه این کارشناسان توسط دستگاه این افزارنرم ازآنجاکهگردد. یم منتقل

 قابل آن در برق بازار جهت نیازمندی هرگونه قرار دادن امکان گرددمی تهیه

 هاییتفعال سایر سازیپیاده جهت جدا CPU باشد. همچنینیم سازیپیاده

 بر منفی اثر کاهش بدون گوناگون امکانات سازییادهپ در را طراح دست دستگاه،

DSP  بوده داخلی عاملیستمس یک دارای دستگاه این درواقعگذارد. یم باز صلیا 

 حد تا را سیستم اطمینان قابلیت و نموده فراهم را multi-tasking امکان که

 .دهدمی افزایش باالیی

 :هدف بازار

 ای،منطقه برق هایشرکت 

 پتروشیمی، و و نفت صنایع 

 و... . فوالد و مس از اعم صنایع سایر 

الزم اخذ  یهاتست پیگشته است، تا دیتول هیمحصول اول :وضعیت آخرین

 هایازمندین لیجهت تکم انیبا مشاوران و مشتر یزنیو شرکت در حال را دهیگرد

 .باشدیو فروش م

 

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                      
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