شماره  –48شهریور 99

شماره چهلوهشت

شهریورماه 1399

در این شماره میخوانید:
سخن نخست
اخبار مرکز ،بحث کوتاه علمی
معرفی محصوالت واحدهای فناور -بخش سوم
معرفی انتشارات مرکز -بخش چهارم
بیشتر بدانیم
رصد فناوری و رویدادهای پیش رو

سخن نخست
چرا بهرهوری در کشور ما پایین است؟
 )1مطابق آخرین گزارش آژانس بینالمللی انرژی ( ،)IEAحجم یارانه انرژی ایران در سال  2018حدود  70میلیارد دالر آمریکا بوده است که با اختالف در صدر کشورهای
یارانه دهنده قرارگرفته است (در رتبه دوم عربستان با  44میلیارد دالر و در
رتبه سوم چین با  43میلیارد دالر قرار دارند).
 )2فراتر از عدد مطلق  70میلیارد دالری باال ،نسبت یارانه انرژی ایران به تولید
ناخالص داخلی ( ،)GDPبیش از  15درصد است و در این شاخص نیز پس از
ونزوئال و ازبکستان ،در رتبه سوم جهان قرار داریم.
 )3با توجه به دادههای باال ،سؤالی که ذهن هر خوانندهای را به خود مشغول
میکند این است که اقتصاد حدود  450میلیارد دالری ایران که برای پرداخت
یارانههای نقدی  45500تومانی ماهیانه (حدود  1/5میلیارد دالر در سال) ،با
چالشهای متعددی مواجه است ،چگونه میتواند پرداخت یارانه غیر نقدی 70
میلیارد دالری انرژی را تاب آورد؟

-

B1

-

R2

 )4پاسخ پرسش باال را باید در اقتصاد سیاسی جستجو کرد .جهش ناگهانی
قیمت نفت از اوایل دهه پنجاه خورشیدی ،نقدینگی زیادی به اقتصاد ایران
تزریق کرد و این پدیده ناخوشایند ،تورم دورقمی را برای اقتصاد کشور به ارث
گذاشت .در ادامه دولتها برای چارهجویی این معضل و با نیت خیر مهار تورم ،به دخالت در اقتصاد با مکانیزم قیمتگذاری ازجمله قیمت انرژی روی آوردند .هدف آنها از
حبس قیمت انرژی ،کاهش قیمت تمامشده کاالها و بهاینترتیب کاهش تورم بود (حلقه  B1شکل باال -تحلیل دینامیکی پیامدهای حبس قیمت انرژی با الگوی بهبودهای
بیفایده) .برای مرور شکل از «افزایش تورم» شروع کنید .عالمت " "+حاکی از همسویی المانهای دو طرف هر پیکان و عالمت " "-ناهمسویی آنهاست .بهعنوانمثال
افزایش تورم موجب توجیه بیشتر سیاستهای حبس قیمت انرژی خواهد شد و حبس بیشتر قیمت انرژی ،کاهش هزینههای جاری را در پی داشته و...؛ اما نیت خیر
قیمتگذاری انرژی برای مهار تورم ،در عمل با چالشهایی مواجه است .کهنالگوی سیستمی «بهبودهای بیفایده» حاکی از آن است که سیاستها و برنامههای مُسکن
غیراصولی ،شاید در کوتاهمدت باعث کاهش التهابهای اقتصادی بشوند ،اما با عدم پرداختن به علت ریشهای بروز التهاب ،در بلندمدت نتایجی درست عکس آنچه نیتمان
بوده است ،به بار میآورند .با حبس قیمت انرژی ،توازن میان رشد قیمت تجهیزات مصرفکننده انرژی و بهای انرژی بر هم میخورد و نتیجه آن استفاده روزافزون از
تجهیزات پرمصرف و افزایش شدت مصرف انرژی است .افزایش شدت مصرف انرژی نیز به یارانه بیشتر و بیشتر میانجامد و این مهم از مسیر افزایش بودجه جاری و کسری
بودجه ،به تورم بیشتر دامن میزند؛ بنابراین راهحل ساده و به نظر کارساز حبس قیمت انرژی ،نهتنها اوضاع را بهتر نکرده است ،بلکه بر وخامت مشکل تورم افزوده است.
(حلقه  R2شکل باال)
 )5راهحل چیست؟ با توجه به مکانیزم باال ،اولین پاسخ آزادسازی قیمت عنوان میشود ،اما با توجه به حجم باالی پرداخت یارانه ،افزایش ناگهانی قیمت بدون تالش برای
کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری ،با چالشهای متعددی مواجه خواهد شد که نتیجهاش وخیمتر شدن شرایط در حوزههای اجتماعی و اقتصادی خواهد بود .ما بر
این باوریم که مسئله بهرهوری انرژی در ایران ،پاسخی یگانه ندارد و حل آن را باید در پیگری و اجرای سیاستهایی چندوجهی ازجمله اصالح ساختار کالن مدیریت و
راهبری انرژی کشور ،اصالح قوانین و استانداردها ،اصالح تدریجی قیمت حاملهای انرژی ،نظارت جدی بر واردات تجهیزات پرمصرف انرژی و درنهایت اصالح و تغییر
منبع :شرکت آریانا بهسا پویش
ذهنیت جامعه نسبت به مقوله انرژی دنبال کرد .
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اخبار مرکز
برگزاری کمیته پذیرش
چهارمین جلسه کمیته پذیرش در سال 1399
در تاریخ  1399/05/28با بررسی یک طرح
برگزار شد .در این جلسه طرح "طراحی و
ساخت دستگاه حفاظت از راه دور برای
حفاظت از خطوط انتقال نیرو" از جانب
سرکار خانم سخی به نمایندگی از شرکت توان
سازان نیروی ایرانیان ،ارائه و مورد ارزیابی قرار
گرفت .پس از ارائه طرح توسط متقاضی و
بررسی ابعاد فنی و مالی آن ،اعضای کمیته مرکز
با ارسال طرح فوق به شورای مرکز موافقت
کردند.
برگزاری شصت و نهمین شورای
مرکز
شصت و نهمین شورای مرکز در روز
سهشنبه مورخ  1399/05/28با بررسی دو طرح
برگزار شد .در این جلسه ابتدا طرح آقای سید
مهدی رضوی زاده تحت عنوان "طراحی و
ساخت توربین  200کیلووات فرانسیس و
ساخت نیروگاه آبی کوچک" موردبررسی قرار

عرضه نمود .حفاظت کاتدیک یک فناوری با
قدمت نزدیک به صدساله در جهان و
چهلساله در ایران است و از بین روشهای
کنترل و مقابله با خوردگی جزو بهترین و
درعینحال اقتصادیترین روشها محسوب می
گردد .این فناوری جهت حفاظت لولههای
زیرزمینی آب و گاز و نفت و مخازن روزمینی
و زیرزمینی سوخت و همچنین حفاظت
لولههای کندانسورها و مبدلهای نیروگاهی و
نیز به طور عمده در حفاظت سازههای دریایی
استفاده میگردد .طراحی حفاظت کاتدیک
مهمترین بخش این فناوری است زیرا مانند
تیغ دو دم ،کم بودن یا اضافه بودن جریان
حفاظت کاتدیک هر دو نهتنها سازه را حفاظت
نمیکند بلکه میتواند موجب تشدید خوردگی
آن شود .حفاظت کاتدیک پالسی همانند
آبکاری پالسی و جوشکاری پالسی ،فناوری
پیشرو درجهت بهینهکردن طراحی حفاظت
کاتدیک است که برای اولینبار در ایران توسط
شرکت مهندسی پتروکانی به صنعت معرفی
شده است.
تفاهمنامه با شبکه ایران

گرفت .ابتدا آقای رضوی زاده به ارائه طرح خود
پرداختند و سپس طرح فوق از جانب اعضای
محترم شورا موردنقد و بررسی قرار گرفت.
درنهایت شورا با استقرار واحد فوق در مرکز رشد
پژوهشگاه نیرو منوط به انجام اصالحات الزم و
تمرکز طرح بر روی طراحی و ساخت واحد 200
آن شبکه ،در ماه گذشته شرکتهای "گیرا
کیلوواتی ،موافقت نمود .در ادامه آقای احمد
پیام صنعت"" ،زیبو فناور پارس" و
نادری به ارائه طرح خود با عنوان "طراحی و
"پتروکانی نیکان" توسط واحد روابطعمومی
ساخت ذخیرهساز دادههای نیروگاهی"
مرکز به شبکه ایران کاال معرفی شدند تا ضمن
پرداختند که پس از بررسی این طرح و بحث در
حضور در دفتر آن شبکه قرارداد همکاری فی
مورد موضوعات مطرحشده توسط اعضای شورا،
مابین خود را منعقد نمایند .بهموجب این
با استقرار این طرح نیز در مرکز رشد موافقت
قرارداد یک برنامه زنده تلویزیونی از
گردید.
فعالیتهای شرکت ،یک مستند کوتاه از
برگزاری سلسله وبینارهای شرکت و محصوالت فناورانه آن و یک تیزر
کاال
در پی تفاهم حاصله بین مرکز توسعه فناوری
صنعت برق و انرژی و شبکه ایران کاالی
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران در
خصوص معرفی شرکتهای منتخب مرکز به

بررسیهای انجامگرفته نشان میدهد که
کشور ما با سه چالش اساسی انرژی (شامل
برق) ،آب و محیطزیست درراه توسعه
مواجهه است و این چالشها موجب بروز
مشکالت استراتژیک ازجمله ناکارآمدی
سیستم انرژی ،اثرپذیری شدید محیطزیست
و همچنین ناکارآمدی سیستم آبشده است.
در این طرح نوآورانه در نظر است سیستم
یکپارچهای برای مدیریت و برنامهریزی
سیستم برق و آب بهصورت نرمافزاری و
کاربردی تهیه گردد که این ابزار قابلیت
بهکارگیری در مقیاسهای خرد و کالن اعم
از سیستمهای شهری ،استانی و کشوری را
داشته باشد .این رویکرد یکپارچه نگرانه ،در
دنیا به رویکرد نکسوس آب ،انرژی و
محیطزیست موسوم است .بهطورکلی دانش
کاربردی نوینی برای ارائه راهحلهای
یکپارچه دانشمحور برای مشکالت
زیستمحیطی و اقلیمی به وجود آمده از
توسعهبخشی نگرانه انرژی و آب میباشد؛
بنابراین در این ایده تالش بر این است که
ابزاری برای مدیریت و برنامهریزی یکپارچه
سیستم برق و آب با شمول محیطزیست
آماده شده و در مقیاسهای مختلف بکار
گرفته شود و اثربخشی آن بر بهبود مدیریت
و حرکت در مسیر توسعه پایدار سنجیده
شود .رشد این ایده از پنج هسته اصلی
تشکیل گردیده است که عبارتاند از:
الف) گردآوری ،طبقهبندی و پردازش
دادههای برق و آب به تفکیک استانهای
کشور و سطح ملی باتوجهبه ساختار مدل
یکپارچه در قالب پایگاه داده نکسوس برق و
آب کشور،
ب) طراحی و توسعه مدل نرمافزاری
یکپارچه برق کشور در محیط ابزار ،LEAP
ج) طراحی و توسعه مدل نرمافزاری
یکپارچه آب کشور در محیط ابزار ،WEAP

تبلیغاتی تهیه میشود .این برنامهها در شبکه د) یکپارچهسازی مدل نرمافزاری آب و برق
علمی و تخصصی رویش
دومین جلسه از سلسله وبینارهای علمی و ایران کاال در قالب حمایت از کارآفرینان و و تهیه سیستم یکپارچه مدیریت و
تخصصی رویش مرکز توسعه فناوری صنعت برق تولیدکنندگان داخل و نیز شرکتهای فناور و برنامهریزی برق  -آب ،و
و انرژی در روز سهشنبه مورخ  1399/06/11دانشبنیان کشور صورت میگیرد.
ه) بهکارگیری نرمافزار در سطح ملی و
برگزار شد .در این وبینار شرکت پتروکانی نیکان
استانی (شامل دو نمونه کاربردی خواهد
عضو جدید خانواده
(ولکانیک) که یکی از واحدهای فناور مستقر در
بود).
شرکت کنترل انرژی پاسارگاد
مرکز میباشد ،مبحث "حفاظت کاتدیک
هرکدام از قسمتهای باال در بازههای زمانی
بهترین روش مقابله با خوردگی سازههای عنوان طرح این شرکت "توسعه مدلهای مشخصی تحقق پیدا کرده و محصوالت
انرژی آب و محیطزیست" میباشد.
نهایی آماده خواهند شد.
فلزی درون خاک و سازههای دریایی" را
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یک بحث کوتاه علمی :باتری خودروهای الکتریکی
خودروهای الکتریکی از باتریهای لیتیوم-یونی با مشخصات و طراحیهای گوناگون استفاده میکنند .این باتریها مشابه باتریهای بکار رفته در
گوشیهای هوشمند و کامپیوترها بوده اما بزرگتر میباشند .باتریهای
لیتیوم-یونی تراکم انرژی باالیی دارند و احتمال اینکه در صورت عدم
استفاده ،شارژ خود را از دست دهند کمتر از سایر باتریها میباشد.
ظرفیت باتری خودروی الکتریکی با واحد کیلووات ساعت بیان میشود.
با انتخاب خودرویی که ظرفیت باتری باالتری دارد محدودهی حرکتی
بیشتری حاصل میشود .این امر مشابه خرید یک خودروی بنزینی با
باک بزرگتر است؛ اما باید دانست به خاطر روش کارکرد خودروهای
الکتریکی ،هرگز ظرفیت کامل باتری در دسترس نخواهد بود .دلیل این امر به سیستم مدیریت اصلی خودرو مربوط میشود که به خاطر حفظ
راندمان و افزایش طول عمر باتری ،از شارژ  100درصدی و خالی شدن کامل باتری جلوگیری میکند .ظرفیت باتری خودروهای الکتریکی کنونی از
 17.6کیلووات ساعت در اسمارت  EQفورتو تا  100کیلووات ساعت در تسال مدل  Sمتغیر است .ظرفیت باتری و دیگر مشخصات خودروهای
الکتریکی را میتوان در منابع خودرویی معتبر جستوجو کرد.
شاید مهمترین فاکتور در زمان خرید خودرویی الکتریکی ،محدوده حرکتی خودرو با شارژ کامل است .این محدوده حرکتی را آژانس حفاظت
محیطزیست آمریکا تخمین زده و اعالم میکند .همانند خودروهای درونسوز ،خودروهای الکتریکی نیز در آزمایشگاه تست میشوند .خودروها روی
داینامومتر رانده می شوند .داینامومتر شبیه تردمیل خودروها بوده و در این تستها از چندین روش استاندارد شده برای شبیهسازی رانندگی شهری
و بزرگراهی سود برده می شود .تست خودروی الکتریکی با شارژ کامل باتری شروع میشود و تا زمانی که شارژ آن بهطور کامل تخلیه شود ادامه
مییابد.
البته برد واقعی یک خودروی الکتریکی میتواند بسته به فاکتورهای گوناگون
متفاوت باشد .شتاب گیری سنگین و رانندگی با سرعتهای باال باعث تخلیهی
سریع تر شارژ باتری خواهند شد .همچنین زمانی که خودروی الکتریکی سنگین
باشد با تخلیهی سریعتر شارژ باتری مواجه خواهد شد .شارژ باتری یک خودروی
الکتریکی در آب وهوای بسیار سرد یا گرم زودتر تخلیه خواهد شد .دماهای زیر صفر
بهویژه میتوانند عملکرد باتری را در هنگام شارژ شدن تحت تأثیر قرار دهند.
همچنین درحالیکه پیشرانههای بنزینی گرمای زیادی برای بخاری خودرو تولید
میکنند اما سیس تم تهویه مطبوع خودروهای الکتریکی تنها به قدرت باتری متکی است .مطالعهای جدید نشان داده است که در دمای پایین و
هنگام استفاده از بخاری ،برد متوسط خودروی الکتریکی تا  41درصد کاهش مییابد .همین مطالعه نشان داده در دمای باال و هنگام استفاده از کولر
نیز برد متوسط خودرو تا  17درصد افت را نشان میدهد.
معموالً شارژ خودروهای الکتریکی در خانه و با استفاده از شارژ سطح  1یا  2انجام می شود .بسته به ظرفیت باتری خودرو ،شارژ این مجموعه با
استفاده از شارژر سطح  1از  8تا  16ساعت طول میکشد .نصب شارژ سطح ( 2شارژر
 240ولت) با هزینه باالتر زمان شارژ را به  4ساعت کاهش خواهد داد .حتی جایگزین
سریعتری نیز وجود دارد که شارژ سطح  3نام داشته و بیشتر در جایگاههای شارژ
عمومی به چشم میخورد .از این نوع شارژر بانام  DCهم نام میبرند که میتواند تا
 80درصد ظرفیت باتری را در  30دقیقه شارژ کند .البته باید دانست باتری یک
خودروی الکتریکی در هوای سردتر دیرتر شارژ خواهد شد .متأسفانه باتری همهی
خودروهای الکتریکی باگذشت زمان از کار خواهد افتاد و توانایی خود برای حفظ شارژ
را از دست خواهد داد .البته نباید این موضوع را نگرانکننده دانست .بنا به گفتهی
موسسهی  Plugآمریکا ،برد متوسط تسال مدل  Sپس از  16هزار کیلومتر کارکرد تنها حدود  3کیلومتر کاهش مییابد .خود تسال میگوید باتریها
در شرایط تست کنترلشده  80درصد برد خود را پس از طی مسافت  800هزار کیلومتر حفظ میکنند.
بر اساس قوانین فدرال امریکا ،مجموعه باتری یک خودروی الکتریکی که قیمتی چند هزار دالری دارد باید حداقل به مدت هشت سال یا  160هزار
کیلومتر گارانتی شود؛ اما خودروهایی همچون کیا نیرو و سول الکتریکی با گارانتی باتری  10ساله یا  160هزار کیلومتری عرضه میشوند .باید در
نظر داشت که گارانتی خودروهای ا لکتریکی در مورد طول عمر باتری با استثناهایی همراه هستند .برای مثال برخی خودروسازان تنها باتری را در
صورتی تعویض میکنند که کل مجموعه ازکارافتاده باشد درحالیکه برخی دیگر همچون ب ام و ،شورولت ،نیسان ،تسال و فولکسواگن مجموعه
باتری را در صورتی تعویض خواهند کرد که درصد مشخصی از ظرفیت باتری افت پیداکرده باشد که معموالً بین  60تا  70درصد است.
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معرفی محصوالت فناورانه شرکتهای تحت حمایت مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی -بخش سوم

نام محصول :سامانه هوشمند پایش آنی مصرف برق مشترکین توزیع
شرکت سازنده :شرکت فناوری هوشمند زیگ
مدیرعامل :آقای محمدرضا حاجی صمدی

اطالعات تماس شرکت:
تلفکس 021-88379082 :پست الکترونیکMr.hajisamadi@gmail.com :

سامانه مانیتورینگ هوشمند  Openbillامکان شناسایی آنی لوازم الکتریکی متصل به پریز برق
و اندازهگیری میزان برق مصرفی لوازم و تجهیزات الکتریکی مختلف و محاسبه تفکیکی هزینه
مصرف انرژی هر وسیله بهصورت کامالً مجزا را دارد .با قرار دادن و حسگر کنتور در ابتدای سیم
ورودی برق به ساختمان ،سامانه بهصورت هوشمند و با استفاده از روشهای یادگیری ماشین و
هوش مصنوعی ،تمامی لوازم ،تجهیزات و ادوات الکتریکی که بعد از محل قرارگیری حسگر به
(سیم یا کابل) شبکه برق متصل شده و یا در حال مصرف برق هستند را به تفکیک شناسایی
کرده و نام ،الگوی مصرف و میزان مصرف آنها را با استفاده از شبکه ارتباطات سیار و  WiFiبه
فضای ابری و سرور مرکزی ارسال میکند و کاربران با استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه و
محیط وب و اتصال به فضای ابری میتوانند میزان و هزینه مصرف هر وسیله را بهصورت
تفکیکی و تجمیعی مشاهده کنند .همچنین سامانه قادر به تشخیص زودهنگام خرابی دستگاه و
تجهیزات الکتریکی با توجه به تغییرات در الگوی مصرف آنها میباشد.

نام محصول :موتور الکتریکی  Gearlessآسانسور
شرکت سازنده :شرکت توان گستر ویرا
مدیرعامل :آقای مهندس علیرضا جوادی

اطالعات تماس شرکت:
تلفکس 021-88378728 :پست الکترونیکa.javadi67@gmail.com :

در موتورهای فعلی در آسانسورها به دلیل عدم تطبیق مشخصه گشتاور -سرعت میان موتور با بار متصل
به آن از گیربکس استفاده میشود .معموالً گیربکس بخشی از توان مکانیکی ورودی ( %20تا  )%50را
اتالف مینماید .با پیشرفت در طراحی ماشینهای مغناطیس دائم و وجود ادوات کنترلی پیشرفته قابلیت
حذف گیربکس فراهمشده است .بهطوریکه با افزایش تعداد قطب و شعاع روتور و بهکارگیری آهنرباهای
با چگالی انرژی باال در ماشینهای مغناطیس دائم قابلیت گشتاور باال در سرعتهای پایین برای طراحان
میسر شده است .این نوع از موتورهای مغناطیس دائم به درایو مستقیم یا  Gearlessمعروف هستند .از
مزایای قابلذکر برای محصول ساخته میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 حذف گیربکس در چرخه انتقال توان مکانیکی از مولد به محرک،



افزایش راندمان مصرف انرژی الکتریکی در شبکه برق کشور،
بومیسازی در صنعت ساخت موتورهای مغناطیس دائم درایو مستقیم ،و

 بهرهبرداری در آسانسورهای با ظرفیت حمل مسافر  12-10نفر.
این موتور بنا به سفارش شرکت موتوژن تبریز ،جهت جایگزینی با موتورهای فعلی این شرکت
ساختهشده است و در حال حاضر مراحل تستهای آزمایشگاهی و نیمهصنعتی سازی خود را میگذراند.
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بیشتر بدانیم
 10روند برجسته دنیای فناوری که به دهه پیش رو معنا میبخشند
جهان هیچوقت این حد از ابداعات فناورانه پیدرپی و فراگیر را به خود ندیده است .مشاغل انسانها ،کسبوکارهای آنها و حتی عملکرد جوامع حاال تا
حد زیادی به تغییرات فناورانه پیوند خورده و پاندمی کرونا ویروس کنونی هم اگر تنها یک مزیت داشته بوده باشد ،آن سرعت بخشیدن به گذارهای
دیجیتالی است .در این مقاله به  10ترند در دنیای فناوری پرداخته میشود که در حال بهپیش راندن انقالب صنعتی چهارم هستند .این فناوریها ،به
دههای که پیش روی معنا خواهند بخشید.
 -1هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
هوش مصنوعی ( )AIو یادگیری ماشین به توانایی کامپیوترها در یادگیری موضوعات مختلف و رفتار هوشمندانه اشاره دارد .به این معنا که ماشینها
میتوانند دست به تصمیم گیری بزنند ،وظایف مختلف را به انجام برسانند و حتی احتماالت آتی را بر اساس آنچه از دیتای خودآموختهاند پیشبینی
کنند.
باور بر این است که هوش مصنوعی میتواند جهان و چگونگی زندگی کردن را دگرگون کند .در حال حاضر هوش مصنوعی راه خود را به زندگی روزمره
بشریت بازکرده است ،مانند جستجوگر گوگل ،سیستم پیشنهاد محصول که کسبوکار آمازون را بهبود میدهد و پیشنهادهایی که بسته به تمایالت
افراد در نتفلیکس و اسپاتیفای شخصیسازیشدهاند.
هوش مصنوعی و یادگیری ماشین همانند فونداسیونی هستند که بسیاری از روندهای دیگر دنیای فناوری روی آنها بناشدهاند .هوش مصنوعی این
توانایی را به ماشینها می دهد که قادر به انجام گستره وسیعی از کارهای مشابه انسان باشند ،چه دیدن (مانند تشخیص چهره) ،چه نوشتن (مانند
بات های چت) و چه حرف زدن (مثل دستیار صوتی الکسا)؛ اما با هوشمندی هرچه بیشتر ماشینهایی که هرروز بهتر و بهتر میشوند ،هوش مصنوعی
حتی از این هم بیشتر بازندگی انسانها گره میخورد.
 -2اینترنت اشیاء ()IoT
اینترنت اشیا به شمار رو به افزایش تجهیزات و اشیای روزمرهای اشاره دارد که به اینترنت متصل میشوند و اطالعات مشخصی را مخابره میکنند.
اگرچه نخستین تجهیزات هوشمندی که به دست اکثر افراد رسید ،گوشیهای هوشمند بودند ،اما اکنون ساعتهای هوشمند ،تلویزیونهای هوشمند و
یخچالهای هوشمند بر روی کار آمدهاند و در آینده نزدیک ،تقریباً همهچیز هوشمند خواهد بود .امروز بالغبر  20میلیارد دستگاه هوشمند در سراسر
جهان یافت میشود و انتظار میرود در کوتاهمدت ،این رقم به  200میلیارد برسد .این دستگاههای هوشمند ،انفجاری درزمینه داده به پا میکنند و
بهسرعت جهان وزندگی بشریت را تغییر میدهند .توانایی اتصال ماشینها به یکدیگر و به اشتراکگذاری اطالعات ،یکی از فاکتورهای کلیدی در حوزه
اینترنت اشیا است.
 -3بیگ دیتا
در یک توضیح ساده ،بیگ دیتا یا کالن داده به انبوه اطالعاتی اشاره دارد که در عصر دیجیتال به شکلی انفجاری تولیدشده و به دست میآیند .جهان
امروز در انبوهی از انواع دادهها زندگی میکند .انسانها هرچه دادههای بیشتری در اختیار داشته باشند ،دررسیدن به کشفهای تازه یا پیشبینی آنچه
در آینده رخ خواهد داد ،راحتتر هستند .با تحلیل انبوهی از دادهها از طریق الگوریتمهای هوشمند ،میتوان الگوهایی خاص را شناسایی کرد و به
روابطی پی برد که پیشتر ناشناخته بودند؛ و وقتی انسان قادر به درک رابطه میان دونقطه داده باشد ،احتماالت آتی را بهتر پیشبینی کرده و
تصمیمهایی هوشمندانهتر اتخاذ میکند .تحلیلهای مصنوعی که بهصورت خودکار تولید میشوند ،به کمپانیهای بزرگ جهان امکان ساخت خدمات و
محصوالت بهتر را میدهد.
 -4بالک چین
بالک چین یا یک دفتر توزیعشده ،نوعی پایگاه داده بسیار امن برای ذخیرهسازی انبوهی از انواع اطالعات مختلف است .در عصر دیجیتال امروزی،
ذخیره سازی ،احراز هویت و حفاظت از دیتا به چالشی بزرگ برای بسیاری از سازمانها و کمپانیها تبدیلشده است .فناوری بالک چین فرمی از یک
دفتر کار باز و توزیعشده است که نوید راهحلی عملی و بسیار امن برای این مشکل را میدهد .درنتیجه ،بالک چین هرروز به ابزار جذابتری برای
صنایعی نظیر بانکداری و بیمه تبدیل میشود .تصور بر این است که فناوری بالک چین سازوکار بانکها و حفاظت از اموال انسانها را دگرگون خواهد
کرد.
 -5رایانش ابری و رایانش مرزی
رایانش ابری به معنای ذخیرهسازی و پردازش داده بر روی کامپیوترهای شخصی افراد که درون یک مرکز داده یا از طریق شبکه به هم متصل هستند،
است .این فناوری به کمپانیهای بزرگ اجازه ذخیرهسازی انبوهی از اطالعات و پردازش تقریباً بالدرنگ داده را میدهد .رایانش مرزی به پردازش
اطالعات روی تجهیزاتی مانند موبایلهای هوشمند اشاره دارد .تأمینکنندگان سرویس های ابری مانند آمازون ،گوگل و مایکروسافت به کمپانیهای
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دیگر اجازه میدهند که تمام زیرساخت آیتی و حیاتی خود را در فضای ابری آنها میزبان کنند .این در تضاد با روش سنتی است که زیرساختها
درون دیوارهای دیجیتالی خود شرکت قرار میگرفتند و درعینحال هزینه بهمراتب بیشتری برای رسیدگی به دستگاهها ،نرمافزارها و دادهها داشتند .در
رایانش مرزی ،پردازش بهجای اینکه داده به دیتاسنترهایی دوردست برود ،در درون خود شرکتها و در خط مقدم عملیات تجاری اتفاق میافتد و
بهجای ارسال تکتک اطالعاتی که از دوربینها ،اسکنرها ،پایانههای دستی یا حسگر بهدستآمده به فضای ابری ،دستگاههای مرزی میتوانند برخی از
وظیفه پردازش را درست در همان نقطهای که اطالعات جمعآوریشده به انجام برسانند.
 -6رباتها
رباتهای امروزی بهعنوان ماشینهای هوشمندی تعریف میشوند که قادر به درک محیط و ایجاد واکنش ،انجام کارهای روزمره انسانها و همینطور
پشت سر گذاشتن وظایف محوله پیچیده بهصورت خودکار هستند .ظهور رباتهای همکار (یا Cobotها) ،آخرین دستاورد در توسعه دستگاههای رباتی
است که باعث ایجاد همکاری میان انسانها و رباتها میشود .کباتها به بهبود انجام کارهای انسانی منجر شده و تعاملی امن و آسان با نیروی کاری
انسانی دارند .از مثالهای برجسته این رباتها ،بازوهای رباتیک درون کارخانهها یا دفاتر کار هستند.
 -7اتومبیلهای خودران
یک وسیله نقلیه خودران -چه خودرو سواری باشد ،چه کامیون ،چه کشتی و چه هر چیز دیگر؛ قادر به درک این است که در اطراف خود چه میگذرد
و بهاینترتیب ،بدون مداخله انسانی کارها را پیش میبرد .تمام تولیدکنندگان بزرگ اتومبیل در جهان ،سرمایه کالنی را صرف فناوری وسایل نقلیه
خودران کردهاند و اتومبیلهای خودران بهزودی چهره شهرهای جوامع را دگرگون میکنند .این اتومبیلها میزان آلودگی را کاهش داده و باعث بهبود
وضعیت رفتوآمد با امنیت باال در کالنشهرها خواهند شد.
 -8شبکه 5G

 5Gپنجمین نسل از فناوری شبکههای مخابراتی بهحساب می آید که در کنار سایر ابداعات حوزه شبکه ،دسترسی به اینترنت وایرلس باثباتتر و
سریعتر را برای انسانها به ارمغان میآورد .از سوی دیگر ،دستگاههای بیشتر و بیشتری از طریق  5Gبه یکدیگر متصل خواهند بود و بنابراین
جریانهایی غنیتر و متنوعتر از داده به وجود میآید.
فناوری شبکهسازی ،ستون فقرات جامعه آنالین جهانی است که روزبهروز هوشمندتر میشود .باوجوداین فناوری که باعث افزایش چشمگیر در ایجاد
پهنای باند و پوشش شبکه همراه است ،انسانها قادر به انجام کارهای بیشتری بر بستر فناوری اطالعات خواند بود مانند گشتوگذار سریع و ایمن در
وب ،سرویسهای مبتنی بر موقعیت مکانی و اجرای استریم فیلمها و بازیهای ویدیویی .انسانها هرروزه در حال ارسال و دریافت مداوم از دادههای
بالدرنگ هستند و این کار درون اپلیکیشنها و دستگاههایی که از آنها استفاده میکنند اتفاق میافتد .شبکه  5Gنهتنها سرعت بسیار باالتر را در
اختیار آنها قرار میدهد ،بلکه از اتصال همزمان دستگاههای بهمراتب بیشتری درون یک نقطه جغرافیایی خاص پشتیبانی میکند.
 -9ژنومیک و ویرایش ژن
ژنومیک یک حوزه نسبتاً جدید در زیستشناسی است که روی درک دیانای و ژنومهای داخل اندامهای زنده و همینطور دستکاری آنها تمرکز
دارد .ویرایش ژن مجموعهای از فناوریهای مختلف را در برمیگیرد که مهندسی ژنها را امکانپذیر کرده و به انسانها این اجازه را میدهند دیانای
و ساختار ژنتیک اندامهای زنده را تغییر دهند.
بعد از اولین توالییابی موفقیتآمیز ژنوم انسان در سال  2003میالدی ،پژوهشگران با استفاده نسلهای جدید کامپیوترها و ابزارهای نرمافزاری تحلیلگر
پیچیده این فرصت را پیدا نمودند تا به درکی بهتر از ژنوم انسان برسند .امروزه فناوری بیوتکنولوژی آنقدر پیشرفته کرده است که میتواند دیانای
قرارگرفته داخل یک سلول را تغییر دهد و خصیصههایی را درون آن جای دهد که بعداً در سلولهای دیگر بازتولید شوند.
 -10پردازش کوانتومی
پردازش کوانتومی از پدیدههای منحصربهفردی که در سطح ریزاتمی اتفاق میافتند (مانند درهمتنیدگی کوانتومی ،تونلزنی کوانتومی و توانایی وجود
هم زمان ذرات کوانتومی در حاالتی بیشتر از یک حالت) برای پردازش اطالعات بهره میبرد .پردازش کوانتومی به ایجاد تعریفی جدید برای کامپیوترها
منجر خواهد شد و قدرت پردازشی را به میلیون ها یا حتی تریلیاردها برابر بیشتر از ابرکامپیوترهای امروزی خواهد رساند .رایانههای کوانتومی با
رایانههای فعلی که با ترانزیستورها کار میکنند تفاوت اساسی دارند .ایده اصلی که در پس رایانههای کوانتومی نهفته است این است که میتوان از
خواص و قوانین فیزیک کوانتوم برای ذخیرهسازی و انجام عملیات روی دادهها استفاده کرد .یک مدل تئوریک و انتزاعی از این ماشینها ،ماشین
تورینگ کوانتومی ( )Quantum Turing Machineاست که رایانه کوانتومی جهانی ( )Universal Quantum Computerنیز نامیده میشود.
پردازش کوانتومی با سرعت بهمراتب بیشتر میتواند پیشرفتهایی عظیم را در حوزههایی نظیر هوش مصنوعی یا رمزگشایی ساختارهای پیچیده نظیر
اطالعات ژنومیک رقم بزند.
منبعwww.rasta360.ir :
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معرفی انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی -بخش چهارم
عنوان کتاب:
آنچه باید درباره تعامل بین بنگاههای کوچک و بزرگ بدانید...
منتشرکننده:
انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
خالصهای از کتاب:
شرکتهای فناور کوچک و متوسط ،یکی از اساسیترین محملهای اشتغالزایی
هستند .این شرکتها که بهاختصار  SMEsنامیده میشوند .همکاری  SMEsبا
شرکتهای بزرگ موجب بهبود ساختار شرکتهای کوچک و متوسط شده و تمرینی
برای مدیریت کارآمد آنها محسوب میشود .این همکاری منجر به افزایش بهرهوری
شرکتهای کوچکشده ،سطح آگاهی و کارایی آنها را افزایش داده و از همه مهمتر،
موجب استقالل مالی و پایداری اقتصادی شرکتهای نوپا میگردد .در این کتاب ،پس
بیان یک سری کلیات در ارتباط با شرکتهای بزرگ و کوچک و اشاره به برخی از
مزایای ارتباط شرکتهای فناور کوچک و بزرگ ،برخی مدلهای همکاری شرکتهای
بزرگ و کوچک بیان خواهد شد .در ادامه چالشهایی که در ارتباط بین شرکتهای
بزرگ و کوچک وجود دارد از منظر هرکدام به تفکیک توضیح داده خواهد شد .یکی
دیگر از مسائل مهم که عموماً در شرکتهای کوچک وجود دارد ،مسائل حقوقی است
که در قراردادها الزم است موردتوجه قرار گیرد .لذا برخی از مسائل حقوقی این حوزه
نیز بهاختصار توضیح داده میشود .در انتها نیز به نقش واسطههای فناوری میپردازیم
که امروزه از حلقههای مفقوده ارتباط بین شرکتهای فناور و بزرگ در کشور هستند.

عنوان کتاب:
آنچه باید یک پژوهشگر بداند)2( ...
منتشرکننده:
انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
خالصهای از کتاب:
در بازه زمانی سال  98-97مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی ،خبرنامهای تحت
عنوان پیک رویش منتشر کرده است .صفحاتی از این خبرنامه به مطلبی تحت
عنوانهای "بیشتر بدانیم" و "یک مطلب کوتاه علمی" اختصاص دارد که در آن سعی
شده مطالب مفید و مختصری برای پژوهشگران و فناوران گردآوری شود .عناوینی چون
"سطح آمادگی فناوری استارتآپ و استارتآپهای انرژی"" ،ارتباط بین شرکتهای
کوچک و بزرگ" " ،بازاریابی دیجیتالی و ابزارهای آن" " ،نقشه ذهنی" و " اکوسیستم
نوآوری و فناوری" که در این صفحات بهاجمال معرفیشدهاند .به سبب اهمیت موضوع،
این جلد از سلسله انتشارات مرکز به جمعبندی این مطالب اختصاصیافته است .مرکز
بر این تصور است که دانستن این مطالب ،فناوران را با مفاهیم کلیدی در حوزه
کسبوکارهای فناورانه آشنا سازد.
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معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت بهین تجربه

رصد فناوریهای نوین در حوزه صنعت برق و انرژی

مدیرعامل :ایرج بروجنی

نانو پوششهای هوشمند ضد خوردگی

شماره تماس88365899 :
پست الکترونیکیinfo@bbtpower.com :

ایده محوری:
آشکارسازهای خطای شبکه هوایی فوق کممصرف و مجهز به تجهیزات مخابراتی
زمینه فعالیت:
طراحی و تولید محصوالت مرتبط با صنعت برق و انرژی
خالصه طرح:
محصول دارای فناوری حسگرهای از راه دور میدان الکتریکی و میدان مغناطیس
بوده بهطوریکه با نصب در زیر شبکه توزیع نیروی برق فشار متوسط و فشارقوی
با نمونهبرداریهای دائم میزان تغییرات جریان در بازه زمان ( )di/dtو جریان
خطای شبکه را اندازهگیری و با در نظر گرفتن وضعیت ولتاژ شبکه و لحاظ
پارامتر زمان ،توسط پردازشگرهای طراحیشده خطاهای شبکه را ازجمله خطای
فاز به زمین و خطای فاز به فاز را با تفکیک خطای دائم از خطای گذرا اعالم
مینماید .شیوه اطالعرسانی توسط المانهای نوری همچنین ارسال کدهایی است
که مبین نوع خطا ،زمان خطا ،وضعیت فعال و غیرفعال بودن شبکه و همچنین
وضعیت سالمت دستگاه میباشد؛ که از طریق بستر مخابراتی  GPRS ،GSMبه
گیرندههای تعریفشده از قبیل گوشیهای تلفن همراه یا نرمافزارهای مستقر در
دیسپاچینگ ( )SCADAجهت تحلیل ،ذخیرهسازی و تهیه گزارشها ارسال
مینماید.
بازار هدف:

خوردگی امروزه بهعنوان یکی از پرهزینهترین چالشهای صنایع مختلف است
که بهطور متوسط حدود  4تا  5درصد تولید ناخالص کشورهای جهان را به
خود اختصاص داده است ،از دیرباز تاکنون یکی از مهمترین روشهای
کنترلی ،استفاده از پوششهای آلی بوده است ،با توجه به شرایط عملیاتی
اعمال این پوششها بر روی سازههای فلزی ،مثالً بر روی خطوط انتقال انرژی،
امکان آسیبدیدگی سطحی آنها حین یا پس از بهرهبرداری از سطح پوشش
دادهشده وجود دارد .در این صورت خوردگی میتواند از منطقه آسیبدیده
آغازشده و ضمن ادامه یافتن ،به خسارتهایی بعضاً جبرانناپذیری منجر شود.
برای این منظور پوششی هوشمند طراحیشده است که در صورت
آسیبدیدگی ،میتواند منطقه آسیبدیده را بهطور هدفمندترمیم و
واکنشهای خوردگی را کنترل کند.
در پژوهشی که اخیراً در دانشگاه تهران صورت گرفته ،از نانو صفحات اکسید
گرافن استفادهشده که توسط نانو ذرات کمپلکس بر پایه سریم ،اصالح
سطحی شده است ،در این تحقیق با توجه به بار سطحی (پتانسیل زتا) خاص
اکسید گرافن در محیطهایی با اسیدیته مختلف ،سیستم بهگونهای طراحی
شده است که بازدارندههای جذبشده بر روی سطح این نانو صفحات در ناحیه
خراش آزادشده و منجر به ترمیم ناحیه آسیبدیده پوشش شود.
با توجه به جهانی بودن معضل خوردگی و اهمیت کنترل آن صنایع مختلف و
بخصوص صنعت آب و برق ،استفاده از این پوشش میتواند به کاهش
هزینههای ناشی از خوردگی در این صنایع بینجامد.

 کلیه شرکتهای زیرمجموعه توانیر.

آخرین وضعیت :محصول در مرحله طراحی نمونه اولیه میباشد.

* رویدادهای مهم پیش رو *
.1

"چهارمین کنفرانس بینالمللی فناوریهای نوآورانه درزمینه علوم ،مهندسی و تکنولوژی" 22 ،آبان  ،1399برگزار
کنند :شرکت همایش آروین البرز -استانبول -ترکیه.

" .2سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران" 4 ،آذر  ،1399برگزار کنند :انجمن آب و فاضالب ایران -دانشگاه
شیراز -دانشگاه شیراز -بخش مهندسی راه ،ساختمان و محیطزیست.
" .3کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک" 6 ،آذر  ،1399برگزار کنند :دانشگاه صنعتی شهدای هویزه -هویزه.
 " .4اولین کنفرانس مهندسی و فنآوری دانشگاه تبریز" 12 ،آذر  ،1399برگزارکننده :دانشگاه میزان -تبریز -دانشگاه تبریز.
 " .5چهارمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران" 27 ،آذر  ،1399برگزارکننده :موسسه
پژوهشی آسو سیستم آرمون– ایالم.

@eptp_inc

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

info@eptp.ir

