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سخن نخست
اثرات شیوع ویروس کرونا در اقتصاد ایران
کنترل شیوع کرونا نیازمند کم شدن ارتباطات انسانی غیرضروری باهدف قطع زنجیره شیوع کرونا است که به کاهش بسیاری از فعالیتهای اقتصادی
منجر میگردد .شروع طرح فاصلهگذاری اجتماعی ،کنترل ورودی و خروجی شهرها ،کاهش ساعات کاری ،تعطیل شدن اجباری برخی اصناف و مشاغل،
تداوم بسته بودن مدارس و دانشگاهها باهدف کاهش دامنه آلودگی ویروس کرونا این چالشها را تشدید خواهد کرد و درمجموع هزینههای اقتصادی
بیشتری را برای دهکهای مختلف درآمدی تحمیل میکند .با بررسی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مشکالت زیر برای کسبوکارهای ایرانی بعد از
شیوع کرونا معرفیشده است:
شوک کرونا از طرفی یک شوک به عرضه نیروی کار است (به دلیل سیاستهای قرنطینه خانگی برای کنترل شیوع بیماری) و از طرفی شوک به تقاضای
کاالها و خدمات (کاهش تقاضا و به تعویق افتادن خریدهای غیرضروری و جابجایی تقاضا بین صنایع مختلف) میباشد .از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه
تولید نیز مشکالتی ایجادشده است .شو ک عرضه ،شوک تقاضا ر ا به همراه خواه د داشت .تعطیلی کسبوکارها ،منجر به تعدیل نیروی کار ،کاهش درآم
د افراد و کاهش تقاضا میگردد .از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده ،خانوادهها را به پسانداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقالم غیرضروری
تشویق میکند .همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب میشود .مهمترین موضوع در شوک سمت عرضه ناشی از اختالل در زنجیره تأمین است.
بسته شدن مرزهای زمینی توسط کشورهای منطقه ازجمله عراق ،افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی بهویژه ترکیه ،گرجستان و امارات به بهانه شیوع
ویروس کرونا نیز ممکن است برافزایش بیشتر قیمت ارز ،کاهش صادرات و واردات مؤثر باشد .کاهش و توقف صادرات محصوالت به دلیل بسته شد ن مرزه
ا و یا ممنوعیت واردات از سای ر کشورها به کاهش تولید و فروش منجر میگردد.
کاهش قیمت نفت :شیوع کرونا در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان و چشمانداز منفی اقتصاد منجر به کاهش شدید قیمت نفت شده است .البته منازعات
میان صادرکنندگان نفت هم در این کاهش شدید قیمت مؤثر است .لذا با توجه به اینکه اقتصاد ما وابستگی زیادی به درآمد نفت دارد ،ما با چالشهای
متعدد مواجه خواهیم شد.
چین بزرگترین مشتری محصوالت پتروشیمی ایران است ،کاهش فعالیتهای اقتصادی این کشور به کاهش صادرات محصوالت پتروشیمی ایران منجر
میگردد .همچنین کاهش قیمت نفت بر کاهش قیمت محصوالت پتروشیمی و کاهش درآمدهای ارزی کشور مؤثر خواهد بود.
تولید محصوالت شرکتها به دلیل کاهش عرضه مواد اولیه سایر شرکتها و یا تعطیلی موقت کارخانهها و یا کاهش نوبتهای کاری کمتر میشود.
بااینوجود شرکتهای تولیدکننده مواد غذایی و بهداشتی به دالیلی مانند ترس مردم از قرنطینه ،ماندن در خانه و افزایش میزان مصرف ،ترس از کاهش
تولید و کمیاب شدن ،فروش باالیی دارند.
کسبوکارهای صنعت گردشگری داخلی و خارجی که یکی از موتورهای اشتغال و رشد در دوران تحریم محسوب میشوند ،عمالً تعطیلشده و تعداد
زیادی نیرو تعدیلشدهاند.
تعداد چکهای برگشتی و میزان مطالبات مشکوکالوصول افزایش خواهد یافت .زمان تسویه بسیاری از چکها در اسفندماه میباشد .از ابتدای اسفند 98
بسیاری از اصناف با مشکل مواجه شدهاند و این مسئله در سال  99تداوم خواهد داشت.
برگرفتهشده از" :گزارش بحران کرونا و اقدامات ابتکاری شرکتها و کسبوکارها -دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران"
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یک بحث کوتاه علمی
طرح انتقال برق بدون سیم (میان فضایی)

یک روش سریع برای انتقال برق به مناطق دوردست در کشور نظیر روستاهای واقع در مناطق کویری و یا دور از مناطق شهری که ایجاد شبکه انتقال
به آنها بسیار هزینهبر ،زمانبر و گاهاً غیرممکن است ،استفاده از فناوری کشتی هوایی میان فضایی (قرارگرفته در ارتفاع  21کیلومتری از سطح
زمین) بهعنوان هاب انرژی است .نحوه کار بدینصورت است که برق تولیدی از یک  GenCoابتدا به یک ایستگاه ماکروویو داده میشود تا آن را به
امواج ماکروویوی با فرکانس مشخص تبدیل کرده و سپس به سمت کشتی هوایی که در پوسته آن رکتانت آنتنهایی ( )Rectantantennaنصبشده
است ،بفرستد .در کشتی هوایی ،امواج ماکروویو به
برق  DCتبدیل میشود .این ولتاژ ،سپس از طریق
آنتن ماکروویوی که در بدنه کشتی نصبشده است
به امواج ماکروویوی تبدیلشده و به سمت مناطق
موردنظر ارسال میشود .امواج در محل توسط
آنتنهای Rectantantennaدریافت و به برق
DCتبدیل میشود تا پس از تبدیل به برق AC

از طریق شبکه توزیع محلی به دست
مصرفکنندگان برسد .شمای این کار در شکل زیر
آمده است.
این ایده سابقه تحقیقاتی بیش از چهل سال در
دنیا دارد ،ولی در کشور ما کار عمدهای در این زمینه صورت نگرفته است این ایده در دهه اخیر با عنایت به پیشرفتهای چشمگیر میکروالکترونیک
و ارتباطات ،مجدداً از سوی کشورهای صنعتی بهعنوان راهحل اساسی حل مشکل انتقال برق در دهههای آینده در جهان ،مجدداً بهصورت جدی
موردتوجه قرارگرفته است.
کشور هند در شهر بمبئی .از یک کشتی هوایی واقع در ارتفاع 10
کیلومتری از سطح زمین برای انتقال  5مگاوات برق استفاده کرده
است .در یک طرح دیگر آمریکایی ،برای تولید برق در آسمان از
پنلهای خورشیدی مستقرشده در ماهوارههای ثابت ارتفاع 36000
کیلومتری از سطح زمین استفادهشده است ،طرحواره آن در شکل
زیر آمده است.

در یک طرح دیگر ،از آیینههای تشدید شدت نور خورشید در مسیر تابش به
پنلهای خورشیدی متصل به ماهواره ثابت ارتفاع  36000کیلومتری
استفادهشده است.
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بیشتر بدانیم
توصیههایی برای تابآوری شرکتها و کسبوکارها
امروز با شرایطی در جهان مواجه هستیم که بیشک از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته است و بهتبع آن کسبوکارها بایستی تالش کنند از شرایط
موجود بتوانند با چالشهای کمتر عبور کنند و تاب آور تر شوند .تابآوری
سازمانی مفهومی است که برای مقابله سازمان با مخاطرات محیطی و
موقعیتهای چالشی بکار گرفته میشود .این مفهوم موجب تقویت نگرش و
رفتارهای سازنده رهبران شده و تواناییهای شرکت را در مواجه با بحرانهای
پیشرو بهبود میبخشد .با ارتقا سطح تابآوری کسبوکار در برابر مشکالت،
شرکت مقاومت بیشتری از خود نشان داده و مدیران تصمیمات صحیحتری
را برای بقا و پایداری سازمان اتخاذ میکنند .در این بخش  8ویژگی
سازمانهای تاب آور برای غلبه بر بحران ویروس کرونا پیشنهاد میگردد.
 )1پذیرش و درک واقعیت
درحالیکه هنوز شناخت دقیقی از بحران گسترده جهانی کرونا وجود ندارد
مدیران ارشد کسبوکارها باید بپذیرند شرایط عادی به شرایط اضطراری
مبدل گشته است که در صورت عدم انطباق با این شرایط ،ماندگاری
شرکتها با مخاطره جدی مواجه خواهد شد .شاید بتوان اذعان داشت،
پذیرش و درک صحیح از واقعیت موجود اولین گام برای مقابله با این بحران فراگیر است.
 )2افزایش تحمل ابهام
همهگیری سریع جهانی این بیماری (پاندمی کرونا ویروس) و انتشار دائمی اخبار و گزارشهای مختلف پیرامون آن طی  4ماه گذشته در کشور بر عدم
قطعیت و نحوه مقابله با آن افزوده است .عدم اطمینان بهعنوان بخش مهمی از هر کسبوکار تلقی میگردد .هنگامیکه تغییرات سریع و غیرقابلپیشبینی
رخ میدهد و اطالعات ناکافی و غیر شفاف باشد ،تفاوت نگرش افراد در نوع واکنش آنها اثر میگذارد.
افرادی که تحمل ابهام باالیی دارند ،معموالً درک مناسبتری از رویدادها در این شرایط دارند و برعکس وجود تحمل ابهام پایین ،کارآمدی افراد را در
رویارویی با چالشها بهشدت کاهش میدهد .به همین دلیل افزایش تحمل ابهام ،مدیران را در مقابله با مشکالت و استرسهای ناشی از بحرانها در
کسبوکار توانمندتر میسازد .ازاینرو گام دوم پس از پذیرش واقعیت این است که رهبران بنگاهها تحمل ابهام خود را ارتقا داده و سازمان خود را از آماج
اخبار منفی و گمانههای متعدد رهایی بخشند .بدون شک این اقدام مؤثر ،امنیت روانی مدیران را در مواجهه با بحران کرونا بهبود خواهد بخشید.
 )3ایجاد گروههای کاری تخصصی
مدیران ارشد بایستی به این نکته توجه کنند که شدت و گستردگی بحران کرونا به حدی زیاد است که بدون یاری طلبیدن از نیروهای زبده سازمان
نمیتوان بهراحتی بر این بحران غلبه نمود؛ بنابراین با تشکیل و حمایت مناسب از گروههای کاری مختلف در زنجیره تأمین ،تولید ،بازاریابی و فروش،
مالی ،توزیع ،خدمات پس از فروش ،منابع انسانی و ...زمینه همافزایی این گروهها فراهمشده و بر اساس اقدامات پیشنهادی تصمیمگیری شود .حضور
رهبران سازمان در گروههای تخصصی مقابله با بحران کرونا بر همکاری بهتر این گروهها و تقویت روحیه کار تیمی خواهد افزود و اعضای گروهها را که از
سطوح مختلف سازمان انتخابشدهاند به انجام مؤثر وظایف محوله تشویق خواهد نمود .این گروهها میتوانند بهصورت مجازی تشکیل جلسه دهند.
 )4تصمیمگیری مبتنی بر تحلیل
اگرچه شرایط تحمیلی بحران کرونا موجب شده تا مدیران عالی کسبوکارها دست به اقدامات اضطراری بزنند ،اما این موضوع نباید سبب شود که
شتابزده عمل کنند .تصمیم بر مبنای تحلیل اطالعات ،کلیدیترین اصلی است که مدیران ارشد نباید از آن غافل باشند .درواقع مدیران ارشد سازمان
عالوه بر بهرهگیری از قوه شهود خود که از تجربیات و آموختههای چندین ساله آنها پدیدار گشته است باید حتماً از تحلیلهای منسجم گروههای کاری
که از جمعآوری و پردازش اطالعات متنوع حاصلشده است ،استفاده نمایند.
 )5شناسایی نقاط اهرمی
نقاط اهرمی محلهایی از یک سیستم پیچیده هستند که یک تغییر کوچک در یک جزء میتواند تغییرات بزرگی را در همه اجزاء سیستم به همراه داشته
باشد .رهبران کسبوکار در شرایط بحران کرونا الزم است تا نقاط اهرمی را شناسایی نموده و سازمان را در مسیر درست هدایت نمایند .برای یافتن نقاط
اهرمی فرمول سریع و آسانی وجود ندارد و هر شرکت باید بر اساس بررسی مجدد عملکرد خود بیاموزد نقاط اهرمی کجا هستند .درواقع تمرکز بر نقاط
اهرمی موجب تحقق استراتژیها شده و بهبود فعالیتهای سازمان و ارائه خدمات به مشتریان را به همراه خواهد داشت .تمرکز بر نقاط اهرمی که نقاط
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قوت سازمان محسوب میشوند ،مزیت رقابتی بیشتر را برای سازمان فراهم میسازد .در این زمینه باید به شایستگیهای کلیدی و عوامل کلیدی موفقیت
نیز توجه داشته باشید.
 )6اطالعرسانی به هنگام
اطالعرسانی و شفافسازی تصمیمات و اقدامات سازمان به ذینفعان ازجمله تأمینکنندگان ،کارکنان ،عرضهکنندگان ،مشتریان و سهامداران از فعالیتهای
ارزشمندی است که همراهی مؤثر ذینفعان را در پی خواهد داشت .استمرار در امر
اطالعرسانی بهموقع ،مدیران سازمان را در موقعیتی قرار خواهد داد که ضمن جلب
اطمینان ذینفعان از بروز تنشهای احتمالی بعدی نیز جلوگیری خواهد کرد.
شفافسازی اقدامات انجامشده و تصمیمات اتخاذشده به همراه رفتار صادقانه
میتواند رهبران سازمان را در ترسیم چشمانداز واقعگرایانه و خوشبینانه یاری نموده
و تأثیر مثبتی بر ذینفعان بهویژه کارکنان و سهامداران شرکت خواهد داشت.
 )7اقدامات کارآفرینانه و خالقانه
امروز با بحرانی مواجه هستیم که گذار از آن و شرایط پسازآن دیگر به مفهوم
بازگشت به شرایط اولیه نخواهد بود .زنجیره تأمین در جهان دچار آسیب شده است .لذا شرکتها و استارتآپها نیازمند اقدامات کارآفرینانه برای تأمین
مواد اولیه ،یافتن منابع جدید ،ارتباطات بهتر با مشتریان ،ورود به حوزههای جدید هستند .در دوره پساکرونا با تغییر نگرشها و سبک زندگی مشتریان
مواجه خواهیم شد که بر منطق مدلهای کسبوکار و ارزش پیشنهادی تأثیر خواهند داشت ،لذا مدیران ارشد باید توجه خود را به اقدامات کارآفرینانه
برای حل مشکالت ،یافتن راهکارهای جدید و جلب مشارکت کارکنان معطوف سازند .کشف فرصتهای جدید و بهرهبرداری همزمان از ظرفیتها و
توانمندیهای موجود و یا دوسوتوانی در این زمینه اهمیت دارد.
 )8همدلی با کارکنان
از مهمترین وظایف رهبران سازمان در مواجهه با بحرانهای بزرگ ازجمله کرونا آن است که بهگونهای اقدام نمایند که کارکنان کماکان احساس کنند
که سازمان برای آنها ارزش قائل است و آنها را موردتوجه قرار میدهد .مدیران بایستی به کارکنان نشان دهند با درک ابعاد گوناگون بحران در تالش
هستند ،تهدیدهای پیش رو را خنثی نموده و در این راه از توانمندیهای کارکنان استفاده خواهند نمود .تشویق کارکنان به اقدامات ابتکاری ،استرس
وارده به کارکنان را کاهش داده و تا حد زیادی مشارکت فعاالنه آنها برای خروج سریعتر از بحران مهیا خواهد ساخت .حمایت از کارکنان در این شرایط
بر تعهد بلندمدت کارکنان تأثیر مثبت دارد .از دست دادن نیروهای بااستعداد در زمان فعلی در دوران پساکرونا بهسادگی قابل جبران نخواهد بود.
برگرفتهشده از" :گزارش بحران کرونا و اقدامات ابتکاری شرکتها و کسبوکارها -دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران"

 21سؤال رایج شرکتهای فناور در مورد دانشبنیان شدن -بخش اول
 -1مراحل ثبتنام شرکتها برای دانشبنیان شدن چیست؟
پاسخ :در ابتدا شرکت میبایست به سایت  www.daneshbonyan.irمراجعه کرده و پس از مطالعه آئیننامهها و قوانین و در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آئیننامه
در قسمت «مصوبات کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» ،در سامانه ارزیابی شرکتها و مؤسسات دانش-
بنیان ) (http://www.reg.daneshbonyan.irثبتنام نمایند.
 -2برای تأسیس یک شرکت یا موسسه دانشبنیان ،چه باید کرد؟
پاسخ :شرکتها و مؤسسات باید بهصورت عادی در اداره کل ثبت شرکتهای سازمان ثبتاسناد و امالک کشور ثبت شوند و در هنگام ثبت ،هیچ تفاوتی بین شرکتها وجود
ندارد.
شرکتهای متقاضی پس از تولید کاالها و خدمات دانشبنیان یا ارائه نمونه آزمایشگاهی (برای شرکتهای نوپا) ،بر مبنای آییننامه مصوب کارگروه ،ارزیابیشده و برای یک
مدت محدود می توانند از تسهیالت و مزایای قانون استفاده کنند و برای تمدید زمان استفاده از مزایای قانون ،باید دوباره ارزیابی شوند.
 -3آیا میتوان از ابتدا شرکت را بهعنوان شرکت و یا مؤسسه دانشبنیان در اداره کل ثبت شرکتها سازمان ثبتاسناد و امالک کشور ثبت نمود؟
پاسخ :خیر ،ثبت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان همانند دیگر شرکتها و مؤسسات خواهد بود و شرکت متقاضی پس از ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکتها ،وارد فرآیند
ارزیابی شرکتها میشود.
 -4شرکت دانشبنیان به چه شرکتی گفته میشود؟
پاسخ :شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که بهمنظور همافزایی علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانشمحور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد
اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کاالها و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و باارزش افزوده فراوان و بر اساس معیارهای موردنظر
این آئیننامه ،به تأیید کارگروه میرسد.
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معرفی انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی -بخش اول
عنوان کتاب:
تعامل بین بنگاههای کوچک و بزرگ
منتشرکننده:
انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
خالصهای از کتاب:
همکاری بین استارتآپهای حوزه فناوری و شرکتهای بزرگ ،کلید تقویت و ارتقاء
نوآوری محسوب میشود .این همکاری ،میتواند به نفع هر دو طرف باشد؛ از یکسو به
شرکتهای بزرگ کمک نموده تا به بازارهای بالقوه واردشده و بازارهای جدید ایجاد
نمایند و از سوی دیگر ،به استارتآپها کمک مینماید تا محصوالت خود را توسعه داده
و فرایند رشد و توسعه خود را سریعتر بهپیمایند .در این راستا مرکز کتابچهای تحت
عنوان "تعامل بین بنگاههای کوچک و بزرگ" را باهدف آشنایی واحدهای فناور با
نحوه تعامالت ،چالشها و فرصتهایی که ارتباطات بین شرکتهای بزرگ و واحدهای
فناور وجود دارد را منتشر کرده است .این کتابچه از  6فصل تشکیلشده است که پس از
بیان کلیات موضوع ،مدلهای همکاری بین شرکتهای بزرگ و کوچک معرفیشده است.
عناوین مطرح شده در این کتابچه عبارتند از :چالش ها و تهدیدهای تعامل بین شرکت
ها هم از منظر شرکت های بزرگ و هم از منظر شرکت های ،نمونههایی از شرکتهای
موفق ،مالحظات حقوقی در همکاریهای فناورانه معرفی نیروهای تسهیل کننده در
ارتباطات بین شرکت های بزرگ و کوچک به عنوان یک حلقه مفقوده در تعامالت کنونی
شرکتها است.

عنوان کتاب:
آنچه باید در مورد نوآوری باز بدانید...
منتشرکننده:
انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
خالصهای از کتاب:
نوآوری باز که بهعنوان یکی از پارادایمهای نوآوری مطرح میباشد ،عبارت است از
"استفاده هدفمند از جریان روبهداخل و نیز رو به خارج دانش فنی بهمنظور
تسریع روندهای داخل نوآوری و گسترش بازار برای استفاده خارجی از نوآوری
ها" .هرچند مفهوم نوآوری باز در سال  2003معرفیشده است؛ ولی استفاده از آن به
سالها قبل برمیگردد .همکاری تعدادی از یونانیان با ارتش خشایار شاه در تصرف آتن،
و استفاده از مهندسان مصری و فنیقی در ساخت پلی از قایقها برای عبور نیروی زمینی
ایران بر روی تنگه داردانل نمونههایی از استفاده از نوآوری باز در چندین هزار سال قبل
میباشد.
در این مجلد ،به شکل مختصر در مورد نوآوری باز و بسته ،منافع و مضرات هرکدام،
ویژگی سازمانهای نوآور ،چرایی لزوم حرکت سازمانها به سمت نوآوری باز و مباحثی
ازایندست پرداختهشده است.
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معرفی واحدهای مرکز؛ الکانیرو افزار

رصد فناوریهای نوین در حوزه صنعت برق و انرژی

مدیرعامل :سید حسین قرشی

باران؛ منبعی جدید برای تأمین انرژی تجدید پذیر

شماره تماس88369836 :
پست الکترونیکیhosein.ghorashi@gmail.com :

ایده محوری:
طراحی و ساخت دستگاه مرکز اندازهگیری و ثبت و آنالیزور پارامترهای شبکه برق
زمینه فعالیت:
تأمین تجهیزات ،اجرا و نصب و راهاندازی پروژههای برقی و صنعتی
خالصه طرح:
ایده مربوط به طراحی و ساخت کنتور تابلویی با دقت  0/2 sدر داخل کشور است
که طراحی مدارات و برنامهنویسی پروسسورهای مربوطه بر اساس مفاهیم پایهای
توسط متخصصین شرکت انجام میشود .یک  A/Dبا جبرانکننده فاز ،نمونه ولتاژ
و جریان شبکه را دریافت مینماید .نکته مهم در این قسمت استفاده از CT
بهصورت ایزوله میباشد .بعد از اخذ Sampleها ،اطالعات به یک  DSPنوع مدرن
منتقل میگردد .ازآنجاکه نرمافزار این دستگاه توسط کارشناسان این مجموعه
تهیه میگردد امکان قرار دادن هرگونه نیازمندی جهت بازار برق در آن قابل
پیادهسازی میباشد .همچنین  CPUجدا جهت پیادهسازی سایر فعالیتهای
دستگاه ،دست طراح را در پیادهسازی امکانات گوناگون بدون کاهش اثر منفی بر
 DSPاصلی باز میگذارد .درواقع این دستگاه دارای یک سیستمعامل داخلی بوده
که امکان  multi-taskingرا فراهم نموده و قابلیت اطمینان سیستم را تا حد
باالیی افزایش میدهد.
بازار هدف:
 شرکتهای برق منطقهای،
 صنایع نفت و پتروشیمی ،و
 سایر صنایع اعم از مس و فوالد و. ...

تاکنون روشهای گوناگونی برای تولید برق از قطرات باران پیشنهادشده است؛
ولی دستاورد اخیر پژوهشگران احتما ًال بهمنزلهی معرفی یکی از پربازدهترین
روشها برای این نوع تبدیل انرژی تجدید پذیر محسوب خواهد شد .پژوهشگران
نوعی ژنراتور طراحی کردهاند که میتواند با بهرهگیری از ترانزیستورهای اثر
میدانی مقادیر بسیار باالیی از ولتاژ را تنها با کمک یک قطرهی باران تولید کند.
در ژنراتور جدید ،از یک الکترود آلومینیومی در کنار یک الکترود از جنس اکسید
قلع ایندیوم با پوشش ( PTFEمادهای با بار الکتریکی شبه دائمی) استفادهشده
است .وقتی قطرات باران با سطح قلع  PTFEبرخورد میکنند ،موجب ایجاد
اتصال کوتاه الکتریکی میان دو الکترود میشوند .این اتصال بهنوبهی خود باعث
آزاد شدن تمامی بارهای الکتریکی ذخیرهشده خواهد شد .این فناوری حتی
میتواند در بارندگیهای پیوسته نیز مورداستفاده قرار گیرد .اگر قطرات باران
به شکلی پیوسته ببارند ،بارهای الکتریکی تجمیع شده و درنهایت به یک نقطه
ی اشباع خواهند رسید .البته هنوز باید اقدامات بیشتری انجام گیرد تا بتوان
درنهایت یک محصول کاربردی را عرضه کرد .تا این مرحله ،پژوهشگران تنها
توانستهاند به تخلیهی سریع و آنی انرژی در صورت برخورد قطرات باران دست
یابند؛ ولی جمعآوری میزان انرژی الزم برای تأمین پیوسته برق هنوز موضوعی
است که جای کار بیشتری دارد .بااینحال ،همین حاال هم میتوان کاربردهای
احتمالی چنین ژنراتوری را در آینده متصور شد؛ در حقیقت ،هر محلی که امکان
برخورد قطرات باران یا پاشش قطرات آب وجود داشته باشد ،میتواند ظرفیت
الزم برای کاربرد این ژنراتورهای جدید را داشته باشد .نصب چنین تجهیزاتی
روی پشتبام ساختمانها یا بدنهی قایقهای الکتریکی میتواند بخشی از انرژی
موردنیاز مصرفکنندگان را تأمین کند.

آخرین وضعیت :محصول اولیه تولید گشته است ،تایپ تستهای الزم اخذ
گردیده و شرکت در حال رایزنی با مشاوران و مشتریان جهت تکمیل نیازمندیها
و فروش میباشد.

* رویدادهای مهم پیش رو *
.1

"نهمین کنفرانس ملی برق مجلسی" 13 ،شهریور  ،1399برگزارکننده :دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه -اصفهان.

" .2اولین کنفرانس علمی پژوهشی مکانیک ،برق ،کامپیوتر و علوم مهندسی " 13 ،شهریور  ،1399برگزارکننده :دبیرخانه
دائمی کنفرانس ،باکو -آذربایجان.
" .3ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق ،مکانیک و مکاترونیک" 24 ،شهریور ،1399
برگزارکننده :دانشگاه صنعتی مالک اشتر -تهران.
" .4سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران" 4 ،آذر  ،1399برگزارکننده :انجمن آب و فاضالب ایران -دانشگاه
شیراز -فارس.

@eptp_inc

تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان،
پژوهشگاه نیرو.
02188581968
02188590492
www.eptp.ir

info@eptp.ir

