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 هشتوچهلشماره  1399 ماهشهریور 

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست 

 بحث کوتاه علمی، اخبار مرکز 

 سومبخش  -واحدهای فناورمعرفی محصوالت  

 چهارم بخش -معرفی انتشارات مرکز 

 بیشتر بدانیم 

 ای پیش رورویدادهو  فناوریرصد  

 

 

 سخن نخست            

 

 است؟ نییما پا در کشور یورچرا بهره 
 یبوده است که با اختالف در صدر کشورها کایدالر آمر اردیلیم 70حدود  2018در سال  رانیا یانرژ ارانهی، حجم (IEA) یانرژ یالمللنیگزارش آژانس ب نیمطابق آخر (1

دالر و در  اردیلیم 44است )در رتبه دوم عربستان با  قرارگرفتهدهنده  ارانهی

 (.دارند اردالر قر اردیلیم 43با  نیرتبه سوم چ

 دیبه تول رانیا یانرژ ارانهیباال، نسبت  یدالر اردیلیم 70فراتر از عدد مطلق  (2

پس از  زیشاخص ن نیدرصد است و در ا 15از  شیب (،GDPی )ناخالص داخل

 .میونزوئال و ازبکستان، در رتبه سوم جهان قرار دار

را به خود مشغول  یاکه ذهن هر خواننده سؤالیباال،  یهابا توجه به داده (3

پرداخت  یکه برا رانیا یدالر اردیلیم 450است که اقتصاد حدود  نیا کندیم

دالر در سال(، با  اردیلیم 5/1)حدود  انهیماه یتومان 45500 ینقد یهاارانهی

 70 غیر نقدی ارانهی پرداخت تواندیمواجه است، چگونه م یمتعدد یهاچالش

 را تاب آورد؟ یانرژ یدالر اردیلیم

 یجستجو کرد. جهش ناگهان یاسیدر اقتصاد س دیپاسخ پرسش باال را با (4

 رانیبه اقتصاد ا یادیز ینگینقد ،یدیدهه پنجاه خورش لینفت از اوا متیق

اقتصاد کشور به ارث  یرا برا دورقمیتورم  ند،یناخوشا دهیپد نیکرد و ا قیتزر

از  هاآنآوردند. هدف  یرو یانرژ متیق ملهازج یگذارمتیق زمیمهار  تورم، به دخالت در اقتصاد با مکان ر یخ ت  ین امعضل و ب نیا ییجوچاره یها براگذاشت. در ادامه دولت

 یبهبودها یبا الگو یانرژ متیحبس ق یامدهایپ یکینامید لیتحل -باالشکل  B1ه کاهش تورم بود )حلق ترتیباینبهشده کاالها و تمام متیکاهش ق ،یانرژ متیحبس ق

 مثالعنوانبه. هاستآن سوییناهم "-"و عالمت  کانیدو طرف هر پ یهاالمان ییاز همسو یحاک "+". عالمت دیشروع کن «تورم شیافزا»مرور شکل از  یبرا (.دهیفایب

 ر یخ ت یاما ن...؛ داشته و یرا در پ یجار یهانهیکاهش هز ،یانرژ متیق شتریخواهد شد و حبس ب یانرژ متیحبس ق یهااستیس شتریب هیتورم موجب توج شیافزا

مُسکن  یهاو برنامه هااستیاز آن است که س یحاک «دهیفایب یبهبودها» یستمیس الگویکهنمواجه است.  ییهامهار تورم، در عمل با چالش یبرا یانرژ یگذارمتیق

 مانتیرست عکس آنچه ند یجیبروز التهاب، در بلندمدت نتا یاشهیبشوند، اما با عدم پرداختن به علت ر یاقتصاد یهامدت باعث کاهش التهابدر کوتاه دیشا ،یراصولیغ

آن استفاده روزافزون از  جهیو نت خوردیبر هم م یانرژ یو بها یکننده انرژمصرف زاتیتجه متیرشد ق انیتوازن م ،یانرژ متی. با حبس قآورندیبوده است، به بار م

 یو کسر یبودجه جار شیافزا ریمهم از مس نیو ا انجامدیم شتریو ب شتریب ارانهیبه  زین یمصرف انرژ شدت شیاست. افزا یشدت مصرف انرژ شیپرمصرف و افزا زاتیتجه

. اوضاع را بهتر نکرده است، بلکه بر وخامت مشکل تورم افزوده است تنهانه ،یانرژ متیحل ساده و به نظر کارساز حبس قراه نیبنابرا؛ زندیدامن م شتریبودجه، به تورم ب

 باال(شکل  R2 حلقه)

 یبدون تالش برا متیق یناگهان شیافزا ارانه،یپرداخت  یاما با توجه به حجم باال شود،یعنوان م متیق یپاسخ آزادساز نیباال، اول زمیبا توجه به مکان ست؟یحل چراه (5

بر  ما .خواهد بود یو اقتصاد یاجتماع یهادر حوزه طیشدن شرا ترمیوخ اشجهیمواجه خواهد شد که نت یمتعدد یهابا چالش ،یوربهره شیو افزا یکاهش مصرف انرژ

و  تیریاصالح ساختار کالن مد ازجمله یچندوجه ییهااستیس یو اجرا یگریدر پ دیندارد و حل آن را با گانهی یپاسخ ران،یدر ا یانرژ یوربهره مسئلهکه  میباور نیا

 رییاصالح و تغ تیدرنهاو  یپرمصرف انرژ زاتیبر واردات تجه ینظارت جد ،یانرژ یهاحامل متیق یجیو استانداردها، اصالح تدر نیکشور، اصالح قوان یانرژ یراهبر

 شیبهسا پو انایشرکت آر منبع:        .                                                                                                        دنبال کرد یجامعه نسبت به مقوله انرژ تیذهن
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که  دهدمینشان  گرفتهانجام یهایبررس

)شامل  یانرژ یکشور ما با سه چالش اساس

توسعه  درراه زیستمحیطبرق(، آب و 

موجب بروز  هاچالش نیاست و ا مواجهه

 ناکارآمدی ازجمله کیمشکالت استراتژ

 زیستمحیط دیشد یریاثرپذ ،یانرژ ستمیس

است.  شدهآب ستمیس ناکارآمدی نیو همچن

 ستمیطرح نوآورانه در نظر است س نیدر ا

 ریزیبرنامهو  تیریمد یبرا اییکپارچه

و  افزارینرم صورتبهبرق و آب  ستمیس

 تیابزار قابل نیگردد که ا هیته یکاربرد

خرد و کالن اعم  هایمقیاسدر  کارگیریبه

را  یو کشور یاستان ،یشهر هایسیستماز 

نگرانه، در  کپارچهی کردیرو نیداشته باشد. ا

و  ینکسوس آب، انرژ کردیبه رو ایدن

دانش  طورکلیبه موسوم است. زیستمحیط

 هایحلراهارائه  یبرا ینینو یکاربرد

مشکالت  یبرا محوردانش کپارچهی

آمده از  به وجود یمیو اقل محیطیزیست

؛ باشدمیو آب  ینگرانه انرژ بخشیتوسعه

است که  نیتالش بر ا دهیا نیدر ا نیبنابرا

 کپارچهی ریزیبرنامهو  تیریمد یبرا یارابز

 زیستمحیطبرق و آب با شمول  ستمیس

مختلف بکار  هایمقیاسآماده شده و در 

 تیریآن بر بهبود مد یگرفته شود و اثربخش

 دهیسنج داریتوسعه پا ریو حرکت در مس

 یاز پنج هسته اصل دهیا نیا رشد .شود

 :از اندعبارتاست که  دهیگرد لیتشک

و پردازش  بندیطبقه ،یگردآور (الف

 هایاستان کیبرق و آب به تفک هایداده

ساختار مدل  بهباتوجه یکشور و سطح مل

داده نکسوس برق و  گاهیدر قالب پا کپارچهی

 ،آب کشور

 افزارینرمو توسعه مدل  یطراح (ب

 ،LEAPر ابزا طیبرق کشور در مح کپارچهی

 افزارینرمو توسعه مدل  یطراح (ج

 ،WEAPابزار  طیآب کشور در مح کپارچهی

آب و برق  افزارینرممدل  سازییکپارچه (د

و  تیریمد کپارچهی ستمیس هیو ته

 ، وآب -ق بر ریزیبرنامه

و  یدر سطح مل افزارنرم کارگیریبه (ه

خواهد  ی)شامل دو نمونه کاربرد یاستان

 .بود(

 یزمان هایبازهباال در  هایقسمتاز  هرکدام

و محصوالت  کرده دایپتحقق  یمشخص

 آماده خواهند شد. یینها

با  یفناور کی کیحفاظت کاتدعرضه نمود. 

به صدساله در جهان و  کیقدمت نزد

 یهاروش نیاست و از ب رانیساله در اچهل

و  نیجزو بهتر یکنترل و مقابله با خوردگ

یها محسوب مروش نیتریاقتصاد حالنیدرع

 یهاجهت حفاظت لوله یفناور نی. اگردد

 ینیآب و گاز و نفت و مخازن روزم ینیرزمیز

حفاظت  نیسوخت و همچن ینیرزمیو ز

و  یروگاهین یهاکندانسورها و مبدل یهالوله

 ییایدر یهاعمده در حفاظت سازه به طور زین

 کیحفاظت کاتد ی. طراحگرددیاستفاده م

مانند  رایاست ز یفناور نیبخش ا نیترمهم

 انیاضافه بودن جر ایدو دم، کم بودن  غیت

 فاظتتنها سازه را حدو نه هر کیحفاظت کاتد

 یخوردگ دیموجب تشد تواندیبلکه م کندینم

همانند  یپالس کیآن شود. حفاظت کاتد

 یفناور ،یپالس یو جوشکار یپالس یآبکار

حفاظت  یطراح کردننهیبه درجهت شرویپ

توسط  رانیدر ا بارنیاول یاست که برا کیکاتد

یبه صنعت معرف یپتروکان یشرکت مهندس

 است. شده
 

 

نامه با شبکه ایران متفاه

 کاال
در پی تفاهم حاصله بین مرکز توسعه فناوری 

کاالی  رانیاصنعت برق و انرژی و شبکه 

می ایران در جمهوری اسال یمایصداوس

منتخب مرکز به  یهاشرکتخصوص معرفی 

گیرا " یهاشرکتآن شبکه، در ماه گذشته 

و  "پارس فناورزیبو "، "پیام صنعت

 یعمومروابطتوسط واحد  "پتروکانی نیکان"

مرکز به شبکه ایران کاال معرفی شدند تا ضمن 

یفحضور در دفتر آن شبکه قرارداد همکاری 

این  موجببهخود را منعقد نمایند.  نیماب

نامه زنده تلویزیونی از قرارداد یک بر

شرکت، یک مستند کوتاه از  یهاتیفعال

شرکت و محصوالت فناورانه آن و یک تیزر 

در شبکه  هابرنامه. این شودیمتبلیغاتی تهیه 

کاال در قالب حمایت از کارآفرینان و  رانیا

فناور و  یهاشرکتتولیدکنندگان داخل و نیز 

 .ردیگیمکشور صورت  انیبندانش

 

 جدید خانواده عضو

 شرکت کنترل انرژی پاسارگاد

های توسعه مدل"شرکت  نیعنوان طرح ا

 .باشدیم "زیستمحیطانرژی آب و 

 اخبار مرکز

 برگزاری کمیته پذیرش
 

 1399در سال  رشیپذ تهیجلسه کم نیچهارم

طرح  کی یبا بررس 28/05/1399 خیدر تار

و  یطراح"جلسه طرح  نیبرگزار شد. در ا

 یساخت دستگاه حفاظت از راه دور برا

از جانب  "رویحفاظت از خطوط انتقال ن

از شرکت توان  یندگیبه نما یسرکار خانم سخ

قرار  یابیارائه و مورد ارز ان،یرانیا یرویسازان ن

و  یگرفت. پس از ارائه طرح توسط متقاض

مرکز  تهیکم یآن، اعضا یو مال یابعاد فن یبررس

مرکز موافقت  یبا ارسال طرح فوق به شورا

 کردند.
  

 یشورا نیشصت و نهم یبرگزار

 مرکز

مرکز در روز  یشورا نیشصت و نهم

دو طرح  یبا بررس 28/05/1399شنبه مورخ سه

 دیس یجلسه ابتدا طرح آقا نیبرگزار شد. در ا

و  یطراح"زاده تحت عنوان  یرضو یمهد

و  سیفرانس لوواتیک 200 نیتورب ساخت

قرار  یموردبررس "کوچک یآب روگاهیساخت ن

خود  رحزاده به ارائه ط یرضو یگرفت. ابتدا آقا

 یپرداختند و سپس طرح فوق از جانب اعضا

قرار گرفت.  یو بررس موردنقدمحترم شورا 

شورا با استقرار واحد فوق در مرکز رشد  تیدرنها

منوط به انجام اصالحات الزم و  رویپژوهشگاه ن

 200و ساخت واحد  یطراح یتمرکز طرح بر رو

احمد  یموافقت نمود. در ادامه آقا ،یلوواتیک

و  یطراح"به ارائه طرح خود با عنوان  ینادر

 "یروگاهین یهاداده سازرهیساخت ذخ

طرح و بحث در  نیا یپرداختند که پس از بررس

شورا،  یشده توسط اعضامورد موضوعات مطرح

در مرکز رشد موافقت  زیطرح ن نیبا استقرار ا

 .دیگرد
 

 هایوبینار سلسله برگزاری

 علمی و تخصصی رویش

دومین جلسه از سلسله وبینارهای علمی و 

تخصصی رویش مرکز توسعه فناوری صنعت برق 

 11/06/1399شنبه مورخ و انرژی در روز سه

کانی نیکان گزار شد. در این وبینار شرکت پتروبر

مستقر در  )ولکانیک( که یکی از واحدهای فناور

حفاظت کاتدیک "مبحث  ،باشدیممرکز 

های بهترین روش مقابله با خوردگی سازه

 را "های دریاییفلزی درون خاک و سازه
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 یکیالکتر یخودروها یباتر: یعلم کوتاهبحث  کی

های بکار رفته در ها مشابه باتریکنند. این باتریهای گوناگون استفاده مییونی با مشخصات و طراحی-های لیتیومخودروهای الکتریکی از باتری

های باشند. باتریتر میهای هوشمند و کامپیوترها بوده اما بزرگگوشی

ت عدم یونی تراکم انرژی باالیی دارند و احتمال اینکه در صور-لیتیوم

 .باشدها میشارژ خود را از دست دهند کمتر از سایر باتری ،استفاده

شود. ظرفیت باتری خودروی الکتریکی با واحد کیلووات ساعت بیان می

ی حرکتی با انتخاب خودرویی که ظرفیت باتری باالتری دارد محدوده

خودروی بنزینی با یک . این امر مشابه خرید شودیمحاصل بیشتری 

تر است؛ اما باید دانست به خاطر روش کارکرد خودروهای باک بزرگ

شود که به خاطر حفظ دلیل این امر به سیستم مدیریت اصلی خودرو مربوط می در دسترس نخواهد بود.الکتریکی، هرگز ظرفیت کامل باتری 

ظرفیت باتری خودروهای الکتریکی کنونی از  .کنددن کامل باتری جلوگیری میدرصدی و خالی ش 100از شارژ  ،راندمان و افزایش طول عمر باتری

متغیر است. ظرفیت باتری و دیگر مشخصات خودروهای  S کیلووات ساعت در تسال مدل 100فورتو تا  EQ کیلووات ساعت در اسمارت 17.6

 .وجو کردتوان در منابع خودرویی معتبر جستالکتریکی را می

با شارژ کامل است. این محدوده حرکتی را آژانس حفاظت  خودرو محدوده حرکتی ،فاکتور در زمان خرید خودرویی الکتریکیترین شاید مهم

شوند. خودروها روی سوز، خودروهای الکتریکی نیز در آزمایشگاه تست میهمانند خودروهای درون .کندزیست آمریکا تخمین زده و اعالم میمحیط

سازی رانندگی شهری ها از چندین روش استاندارد شده برای شبیهشوند. داینامومتر شبیه تردمیل خودروها بوده و در این تستمیداینامومتر رانده 

طور کامل تخلیه شود ادامه شود و تا زمانی که شارژ آن بهشود. تست خودروی الکتریکی با شارژ کامل باتری شروع میو بزرگراهی سود برده می

 .یابدمی

تواند بسته به فاکتورهای گوناگون لبته برد واقعی یک خودروی الکتریکی میا

ی های باال باعث تخلیهمتفاوت باشد. شتاب گیری سنگین و رانندگی با سرعت

 سنگینتر شارژ باتری خواهند شد. همچنین زمانی که خودروی الکتریکی سریع

شارژ باتری یک خودروی  تر شارژ باتری مواجه خواهد شد.ی سریعباشد با تخلیه

وهوای بسیار سرد یا گرم زودتر تخلیه خواهد شد. دماهای زیر صفر الکتریکی در آب

شارژ شدن تحت تأثیر قرار دهند. را در هنگام توانند عملکرد باتری می ژهیوبه

های بنزینی گرمای زیادی برای بخاری خودرو تولید که پیشرانههمچنین درحالی

پایین و دمای در که است ای جدید نشان داده مطالعه .تم تهویه مطبوع خودروهای الکتریکی تنها به قدرت باتری متکی استکنند اما سیسمی

یابد. همین مطالعه نشان داده در دمای باال و هنگام استفاده از کولر درصد کاهش می 41برد متوسط خودروی الکتریکی تا ، بخاری هنگام استفاده از

 .دهددرصد افت را نشان می 17ط خودرو تا نیز برد متوس

شود. بسته به ظرفیت باتری خودرو، شارژ این مجموعه با انجام می 2یا  1شارژ خودروهای الکتریکی در خانه و با استفاده از شارژ سطح  معموالً

)شارژر  2نصب شارژ سطح  .کشدساعت طول می 16تا  8از  1استفاده از شارژر سطح 

حتی جایگزین  .ساعت کاهش خواهد داد 4زمان شارژ را به باالتر هزینه با ولت(  240

های شارژ در جایگاهو بیشتر نام داشته  3تری نیز وجود دارد که شارژ سطح سریع

تواند تا برند که میهم نام می DC بانامخورد. از این نوع شارژر عمومی به چشم می

البته باید دانست باتری یک  .کنددقیقه شارژ  30درصد ظرفیت باتری را در  80

ی متأسفانه باتری همه .خودروی الکتریکی در هوای سردتر دیرتر شارژ خواهد شد

زمان از کار خواهد افتاد و توانایی خود برای حفظ شارژ  باگذشتخودروهای الکتریکی 

ی کننده دانست. بنا به گفتهرا از دست خواهد داد. البته نباید این موضوع را نگران

ها گوید باترییابد. خود تسال میکیلومتر کاهش می 3هزار کیلومتر کارکرد تنها حدود  16پس از  S آمریکا، برد متوسط تسال مدل Plug یموسسه

 .کنندهزار کیلومتر حفظ می 800درصد برد خود را پس از طی مسافت  80 شدهکنترلدر شرایط تست 

هزار  160باتری یک خودروی الکتریکی که قیمتی چند هزار دالری دارد باید حداقل به مدت هشت سال یا  مجموعهامریکا، قوانین فدرال  بر اساس

باید در  .شوندهزار کیلومتری عرضه می 160ساله یا  10کیلومتر گارانتی شود؛ اما خودروهایی همچون کیا نیرو و سول الکتریکی با گارانتی باتری 

لکتریکی در مورد طول عمر باتری با استثناهایی همراه هستند. برای مثال برخی خودروسازان تنها باتری را در گارانتی خودروهای انظر داشت که 

واگن مجموعه که برخی دیگر همچون ب ام و، شورولت، نیسان، تسال و فولکسباشد درحالی ازکارافتادهکنند که کل مجموعه صورتی تعویض می

 .درصد است 70تا  60باشد که معموالً بین  داکردهیپرد که درصد مشخصی از ظرفیت باتری افت باتری را در صورتی تعویض خواهند ک
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 سومبخش  -های تحت حمایت مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژیمعرفی محصوالت فناورانه شرکت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برق  زیمتصل به پر یکیلوازم الکتر یآن شناسایی امکان Openbill هوشمند نگیتوریسامانه مان

 نهیهز یکیمختلف و محاسبه تفک یکیالکتر زاتیلوازم و تجه یبرق مصرف زانیم یریگاندازهو 

 میس یمجزا را دارد. با قرار دادن و حسگر کنتور در ابتدا کامالً صورتبه لهیهر وس یمصرف انرژ

و  نیماش یریادگی یهاروشهوشمند و با استفاده از  صورتبهبرق به ساختمان، سامانه  یرودو

حسگر به  یریکه بعد از محل قرارگ یکیو ادوات الکتر زاتیلوازم، تجه یتمام ،یهوش مصنوع

 ییشناسا کیمصرف برق هستند را به تفک در حال ایکابل( شبکه برق متصل شده و  ای می)س

به  WiFi و اریرا با استفاده از شبکه ارتباطات س هاآنمصرف  زانیمصرف و م یگوکرده و نام، ال

تلفن همراه و  شنیکیاپل و کاربران با استفاده از کندیمارسال  یو سرور مرکز یابر یفضا

 صورتبهرا  لهیمصرف هر وس نهیو هز زانیم توانندیم یابر یوب و اتصال به فضا طیمح

دستگاه و  یزودهنگام خراب صیسامانه قادر به تشخ نی. همچننندمشاهده ک یعیو تجم یکیتفک

 .باشدیم هاآنمصرف  یدر الگو راتییبا توجه به تغ یکیالکتر زاتیتجه

 عیتوز نیمصرف برق مشترک یآن شیسامانه هوشمند پا نام محصول:

 گیهوشمند ز یفناورشرکت  شرکت سازنده:

 یصمد یمحمدرضا حاجآقای  مدیرعامل:

 اطالعات تماس شرکت:
 Mr.hajisamadi@gmail.comپست الکترونیک:  021-88379082تلفکس: 

موتور با بار متصل  میان سرعت -گشتاورمشخصه  قیعدم تطب به دلیل هاآسانسوردر  در موتورهای فعلی

را  (%50تا  %20) یورود یکیاز توان مکان یبخش ربکسیگ معموالً .شودیاستفاده م ربکسیاز گ به آن

 تیقابل شرفتهیپ یدائم و وجود ادوات کنترل سیمغناط یهانیماش یدر طراح شرفتی. با پدینمایاتالف م

 یآهنرباها یریکارگتعداد قطب و شعاع روتور و به شیبا افزا کهیطور. بهاست شدهفراهم ربکسیحذف گ

طراحان  یبرا نییپا یهاگشتاور باال در سرعت تیقابل دائم سیمغناط یهانیباال در ماش یانرژ یبا چگال

از  معروف هستند. Gearlessیا  میمستق ویدائم به درا سیمغناط ینوع از موتورها نی. اه استشد سریم

 توان به موارد زیر اشاره کرد:برای محصول ساخته می ذکرقابلمزایای 

 از مولد به محرک یکیدر چرخه انتقال توان مکان ربکسیگ حذف، 

 در شبکه برق کشور یکیالکتر یراندمان مصرف انرژ شیافزا، 

 ومیمستق ویدائم درا سیمغناط یدر صنعت ساخت موتورها یسازیبوم ، 

 نفر 12-10حمل مسافر  تیبا ظرف یدر آسانسورها یبرداربهره. 

این موتور بنا به سفارش شرکت موتوژن تبریز، جهت جایگزینی با موتورهای فعلی این شرکت 

 .گذراندیمسازی خود را  صنعتییمهنهای آزمایشگاهی و است و در حال حاضر مراحل تست شدهساخته

 آسانسور Gearlessموتور الکتریکی  نام محصول:

 گستر ویرا توانشرکت  شرکت سازنده:

 علیرضا جوادیآقای مهندس  مدیرعامل:

 اطالعات تماس شرکت:

 a.javadi67@gmail.comپست الکترونیک:  021-88378728تلفکس: 
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 یشتر بدانیمب

 بخشندیرو معنا م شیکه به دهه پ فناوری یایبرجسته دن روند 10

و حتی عملکرد جوامع حاال تا  هاآن وکارهای، کسبهاانساندرپی و فراگیر را به خود ندیده است. مشاغل پی فناورانهوقت این حد از ابداعات جهان هیچ

پیوند خورده و پاندمی کرونا ویروس کنونی هم اگر تنها یک مزیت داشته بوده باشد، آن سرعت بخشیدن به گذارهای  فناورانهحد زیادی به تغییرات 

، به هایفناورپیش راندن انقالب صنعتی چهارم هستند. این که در حال بهشود پرداخته می فناوریترند در دنیای  10ه به دیجیتالی است. در این مقال

 .معنا خواهند بخشید ای که پیش رویدهه
 

 هوش مصنوعی و یادگیری ماشین -1

ها اشاره دارد. به این معنا که ماشینو یادگیری ماشین به توانایی کامپیوترها در یادگیری موضوعات مختلف و رفتار هوشمندانه ( AI) هوش مصنوعی

بینی اند پیشگیری بزنند، وظایف مختلف را به انجام برسانند و حتی احتماالت آتی را بر اساس آنچه از دیتای خودآموختهتوانند دست به تصمیممی

 .کنند

را به زندگی روزمره خود  راههوش مصنوعی . در حال حاضر را دگرگون کندو چگونگی زندگی کردن تواند جهان که هوش مصنوعی میبر این است باور 

هایی که بسته به تمایالت دهد و پیشنهادوکار آمازون را بهبود میکه کسب سیستم پیشنهاد محصول، جستجوگر گوگلمانند ، است بازکرده بشریت

 .اندشدهسازیفلیکس و اسپاتیفای شخصیدر نت افراد

هوش مصنوعی این  .اندبناشده هاآنروی  فناوریدیگر دنیای  روندهایفونداسیونی هستند که بسیاری از  همانندهوش مصنوعی و یادگیری ماشین 

دهد که قادر به انجام گستره وسیعی از کارهای مشابه انسان باشند، چه دیدن )مانند تشخیص چهره(، چه نوشتن )مانند ها میتوانایی را به ماشین

شوند، هوش مصنوعی میهایی که هرروز بهتر و بهتر های چت( و چه حرف زدن )مثل دستیار صوتی الکسا(؛ اما با هوشمندی هرچه بیشتر ماشینبات

 .خوردگره می هاانسانحتی از این هم بیشتر بازندگی 
 

 (IoT) اءاینترنت اشی -2

 .کنندشوند و اطالعات مشخصی را مخابره میای اشاره دارد که به اینترنت متصل میو اشیای روزمره تجهیزاتاینترنت اشیا به شمار رو به افزایش 

های هوشمند و های هوشمند، تلویزیونبودند، اما اکنون ساعت های هوشمندگوشیرسید،  افرادهوشمندی که به دست اکثر  تجهیزاتاگرچه نخستین 

میلیارد دستگاه هوشمند در سراسر  20بر چیز هوشمند خواهد بود. امروز بالغهمه باًیو در آینده نزدیک، تقر اندآمدهبر روی کار های هوشمند یخچال

کنند و زمینه داده به پا میهای هوشمند، انفجاری دردستگاهمیلیارد برسد. این  200مدت، این رقم به رود در کوتاهشود و انتظار میجهان یافت می

گذاری اطالعات، یکی از فاکتورهای کلیدی در حوزه کها به یکدیگر و به اشتراتوانایی اتصال ماشین .دهندرا تغییر می بشریت یسرعت جهان وزندگبه

 .اینترنت اشیا است
 

 بیگ دیتا -3

جهان  .آیندو به دست می دشدهیبه انبوه اطالعاتی اشاره دارد که در عصر دیجیتال به شکلی انفجاری تول یا کالن داده در یک توضیح ساده، بیگ دیتا

آنچه  بینیهای تازه یا پیشبه کشف دنیدررسد، نبیشتری در اختیار داشته باش هایهرچه دادهها انسان .کندمیها زندگی امروز در انبوهی از انواع داده

و به  کردالگوهایی خاص را شناسایی  توانهای هوشمند، میق الگوریتمها از طرید. با تحلیل انبوهی از دادهنهست ترراحت، در آینده رخ خواهد داد

بینی کرده و د، احتماالت آتی را بهتر پیشدرک رابطه میان دونقطه داده باش قادر به انسان ناشناخته بودند؛ و وقتی ترشیکه پ بردروابطی پی 

های بزرگ جهان امکان ساخت خدمات و شوند، به کمپانیصورت خودکار تولید میهای مصنوعی که بهد. تحلیلکنتر اتخاذ میهایی هوشمندانهمتصمی

 .دهدرا میمحصوالت بهتر 
 

 نیبالک چ -4

در عصر دیجیتال امروزی، است.  اطالعات مختلف انبوهی از انواع سازیبرای ذخیره امن اریبسپایگاه داده شده، نوعی یا یک دفتر توزیع نیبالک چ

فرمی از یک  نیبالک چ فناوری است. شدهلیها تبدها و کمپانیسازی، احراز هویت و حفاظت از دیتا به چالشی بزرگ برای بسیاری از سازمانذخیره

تری برای هرروز به ابزار جذاب نی، بالک چجهیدهد. درنتعملی و بسیار امن برای این مشکل را می یحلشده است که نوید راهدفتر کار باز و توزیع

را دگرگون خواهد  هاانسانها و حفاظت از اموال سازوکار بانک بالک چین فناوری تصور بر این است که شود.و بیمه تبدیل می یصنایعی نظیر بانکدار

 .کرد
 

 رایانش ابری و رایانش مرزی -5

به هم متصل هستند،  یا از طریق شبکهمرکز داده ون یک در شخصی افراد کهروی کامپیوترهای بر  دادهسازی و پردازش رایانش ابری به معنای ذخیره

دهد. رایانش مرزی به پردازش بالدرنگ داده را می باًیسازی انبوهی از اطالعات و پردازش تقرذخیرههای بزرگ اجازه به کمپانین فناوری ای .است

های های ابری مانند آمازون، گوگل و مایکروسافت به کمپانیسرویس کنندگاننیتأم .های هوشمند اشاره داردمانند موبایل تجهیزاتیاطالعات روی 

https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/07/How-Machine-Learning-Will-Impact-the-Future-of-Software-Development-and-Testing-2-w600.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/07/How-Machine-Learning-Will-Impact-the-Future-of-Software-Development-and-Testing-2-w600.jpg
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ها کنند. این در تضاد با روش سنتی است که زیرساخت میزبان هاآنتی و حیاتی خود را در فضای ابری خت آیدهند که تمام زیرسادیگر اجازه می

در ها داشتند. افزارها و دادهها، نرمدستگاهمراتب بیشتری برای رسیدگی به هزینه به حالنیو درع گرفتنددرون دیوارهای دیجیتالی خود شرکت قرار می

 و افتدتجاری اتفاق می اتیها و در خط مقدم عملدرون خود شرکتدر اینکه داده به دیتاسنترهایی دوردست برود،  یجابهمرزی، پردازش رایانش 

از  توانند برخیهای مرزی میستگاهآمده به فضای ابری، ددستبه حسگردستی یا  یهاانهیپاها، اسکنرها، تک اطالعاتی که از دوربینارسال تک یجابه

 .به انجام برسانند شدهیآورای که اطالعات جمعوظیفه پردازش را درست در همان نقطه
 

 هاربات -6

طور و همین هاروزمره انسان، انجام کارهای ایجاد واکنششوند که قادر به درک محیط و های هوشمندی تعریف میعنوان ماشینهای امروزی بهربات

رباتی  یهادستگاه، آخرین دستاورد در توسعه (هاCobotا ی) های همکارظهور ربات .صورت خودکار هستندپیچیده به محوله پشت سر گذاشتن وظایف

کارهای انسانی منجر شده و تعاملی امن و آسان با نیروی کاری انجام ها به بهبود باتک. شودمیها ها و رباتانسان که باعث ایجاد همکاری میاناست 

 .ها یا دفاتر کار هستندها، بازوهای رباتیک درون کارخانههای برجسته این رباتاز مثالانسانی دارند. 

 

 های خودراناتومبیل -7

گذرد چه می خود ست که در اطرافا قادر به درک این ؛امیون، چه کشتی و چه هر چیز دیگرباشد، چه کسواری چه خودرو -یک وسیله نقلیه خودران  

ل نقلیه وسای یفناورتمام تولیدکنندگان بزرگ اتومبیل در جهان، سرمایه کالنی را صرف  .بردرا پیش می ها، بدون مداخله انسانی کاربیترتنیاو به

ها میزان آلودگی را کاهش داده و باعث بهبود این اتومبیل .کنندرا دگرگون می جوامعچهره شهرهای  یزودهای خودران بهاند و اتومبیلخودران کرده

 .شهرها خواهند شددر کالنبا امنیت باال آمد ووضعیت رفت
 

 5Gشبکه  -8

5G  تر و رلس باثباتآید که در کنار سایر ابداعات حوزه شبکه، دسترسی به اینترنت وایحساب میهای مخابراتی بهشبکه فناوریپنجمین نسل از

به یکدیگر متصل خواهند بود و بنابراین  5Gهای بیشتر و بیشتری از طریق ستگاهاز سوی دیگر، دآورد. ان میبه ارمغ هاانسان تر را برایسریع

 آید.به وجود میتر از داده تر و متنوعهایی غنیجریان

 ایجاد در شمگیرافزایش چباعث  کهفناوری  نیباوجوداشود. روز هوشمندتر میسازی، ستون فقرات جامعه آنالین جهانی است که روزبهشبکه فناوری

ر دسریع و ایمن وگذار گشت مانندبر بستر فناوری اطالعات خواند بود  قادر به انجام کارهای بیشتری هاانسان، است پهنای باند و پوشش شبکه همراه

های مداوم از دادهحال ارسال و دریافت  در هرروزهها انسانهای ویدیویی. ها و بازیاستریم فیلم و اجرای موقعیت مکانیهای مبتنی بر سرویس، وب

ار باالتر را در تنها سرعت بسیهن  5Gشبکه .افتداتفاق می کنندمیاستفاده  هاآنهایی که از ستگاهها و دین کار درون اپلیکیشنو ا ندبالدرنگ هست

 .کندیک نقطه جغرافیایی خاص پشتیبانی میمراتب بیشتری درون های بهدستگاهزمان دهد، بلکه از اتصال همقرار میها آن اختیار
 

 ژنومیک و ویرایش ژن -9
تمرکز  هاآنکاری طور دستهای زنده و همینهای داخل اندامای و ژنومانشناسی است که روی درک دیژنومیک یک حوزه نسبتاً جدید در زیست

ای اندهند دیمی را اجازهها این به انسانپذیر کرده و ها را امکانهندسی ژنگیرد که مهای مختلف را در برمیفناوریای از ویرایش ژن مجموعه دارد.

 .دهندهای زنده را تغییر و ساختار ژنتیک اندام

 تحلیلگر افزاریهای نرمو ابزار جدید کامپیوترها هاینسلپژوهشگران با استفاده میالدی،  2003در سال  نآمیز ژنوم انسایابی موفقیتبعد از اولین توالی

ای انتواند دیکه می کرده استقدر پیشرفته بیوتکنولوژی آنامروزه فناوری . برسندتا به درکی بهتر از ژنوم انسان  این فرصت را پیدا نمودندپیچیده 

 شوند.های دیگر بازتولید هایی را درون آن جای دهد که بعداً در سلولقرارگرفته داخل یک سلول را تغییر دهد و خصیصه
 

 پردازش کوانتومی -10

زنی کوانتومی و توانایی وجود تنیدگی کوانتومی، تونلافتند )مانند درهممی اتفاق میتفردی که در سطح ریزاهای منحصربهپردازش کوانتومی از پدیده

پردازش کوانتومی به ایجاد تعریفی جدید برای کامپیوترها  .بردزمان ذرات کوانتومی در حاالتی بیشتر از یک حالت( برای پردازش اطالعات بهره میهم

با  یکوانتوم یهاانهیراها یا حتی تریلیاردها برابر بیشتر از ابرکامپیوترهای امروزی خواهد رساند. منجر خواهد شد و قدرت پردازشی را به میلیون

از  توانیاست که م نینهفته است ا یکوانتوم یهاانهیکه در پس را یاصل دهیدارند. ا یتفاوت اساس کنندیکار م ستورهایکه با ترانز یفعل یهاانهیرا

 نیماش ها،نیماش نیاز ا یک و انتزاعیمدل تئور کیها استفاده کرد. داده یرو اتیو انجام عمل یسازرهیذخ یکوانتوم برا کیزیف نیخواص و قوان

 .شودیم دهینام زی( نUniversal Quantum Computer) یجهان یکوانتوم انهی( است که راQuantum Turing Machine) یکوانتوم نگیتور

هایی نظیر هوش مصنوعی یا رمزگشایی ساختارهای پیچیده نظیر هایی عظیم را در حوزهتواند پیشرفتمراتب بیشتر میپردازش کوانتومی با سرعت به

 .اطالعات ژنومیک رقم بزند
 www.rasta360.ir:  منبع
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 چهارمبخش  -معرفی انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عنوان کتاب:

 ...دیکوچک و بزرگ بدان یهابنگاه نیدرباره تعامل ب دیآنچه با

 :منتشرکننده

 انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

 ای از کتاب:خالصه
 ییزااشتغال یهامحمل نیتریاز اساس یکیفناور کوچک و متوسط،  یهاشرکت

با  SMEs یهمکار .شوندیم دهینام SMEsاختصار ها که بهشرکت نیهستند. ا

 ینیکوچک و متوسط شده و تمر یهاموجب بهبود ساختار شرکت زرگب یهاشرکت

 یوربهره شیمنجر به افزا یهمکار نی. اشودیها محسوب مکارآمد آن تیریمد یبرا

تر، داده و از همه مهم شیها را افزاآن ییو کارا یشده، سطح آگاهکوچک یهاشرکت

کتاب، پس  نی. در اگرددینوپا م یهاشرکت یاقتصاد یداریو پا یموجب استقالل مال

از  یبزرگ و کوچک و اشاره به برخ یهادر ارتباط با شرکت اتیکل یسر کی انیب

 یهاشرکت یهمکار یهامدل یبرخفناور کوچک و بزرگ،  یهاارتباط شرکت یایمزا

 یهاشرکت نیکه در ارتباط ب ییهاخواهد شد. در ادامه چالش انیبزرگ و کوچک ب

 یکیداده خواهد شد.  حیتوض کیهرکدام به تفک نظربزرگ و کوچک وجود دارد از م

است  یکوچک وجود دارد، مسائل حقوق یهااز مسائل مهم که عموماً در شرکت گرید

حوزه  نیا یاز مسائل حقوق ی. لذا برخردیکه در قراردادها الزم است موردتوجه قرار گ

 میپردازیم یفناور یهابه نقش واسطه زی. در انتها نشودیداده م حیاختصار توضبه زین

 فناور و بزرگ در کشور هستند. یهاشرکت نیمفقوده ارتباط ب یهاکه امروزه از حلقه

 عنوان کتاب:

 (2پژوهشگر بداند... ) کی دیآنچه با

 :منتشرکننده

 انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

 ای از کتاب:خالصه
تحت  یاخبرنامه ،یصنعت برق و انرژ یمرکز توسعه فناور 98-97سال  یدر بازه زمان

تحت  یخبرنامه به مطلب نیاز ا یمنتشر کرده است. صفحات شیرو کیعنوان پ

 یاختصاص دارد که در آن سع "یمطلب کوتاه علم کی"و  "میبدان شتریب" یهاعنوان

چون  ینیشود. عناو یگردآور ناورانپژوهشگران و ف یبرا یو مختصر دیشده مطالب مف

 یهاشرکت نیباط بارت"، "یانرژ یهاآپآپ و استارتاستارت یفناور یسطح آمادگ"

 ستمیاکوس "و  "ینقشه ذهن "، "آن یو ابزارها یتالیجید یابیبازار "، "کوچک و بزرگ

 وع،موض تی. به سبب اهماندشدهیاجمال معرفصفحات به نیکه در ا "یو فناور ینوآور

است. مرکز  افتهیمطالب اختصاص نیا یبندجلد از سلسله انتشارات مرکز به جمع نیا

در حوزه  یدیکل میمطالب، فناوران را با مفاه نیتصور است که دانستن ا نیبر ا

 سازد.فناورانه آشنا  یوکارهاکسب
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 برق و انرژیصنعت نوین در حوزه  هایفناوریرصد                 
 یهوشمند ضد خوردگ یهانانو پوشش               

مختلف است  عیصنا یهاچالش نیترنهیاز پرهز یکیعنوان امروزه به یخوردگ

جهان را به  یناخالص کشورها دیدرصد تول 5تا  4طور متوسط حدود که به

 یهاروش نیتراز مهم یکیتاکنون  ربازیاز د خود اختصاص داده است،

 یاتیملع طیبوده است، با توجه به شرا یآل یهااستفاده از پوشش ،یکنترل

 ،یخطوط انتقال انرژ یمثالً بر رو ،یفلز یهاسازه یر روها بپوشش نیاعمال ا

از سطح پوشش  یبردارپس از بهره ای نیح هاآن یسطح یدگیدبیامکان آس

 دهیدبیاز منطقه آس تواندیم یصورت خوردگ نیشده وجود دارد. در اداده

منجر شود.  یریناپذجبران بعضاً ییهابه خسارت افتن،یآغازشده و ضمن ادامه 

است که در صورت  شدهیهوشمند طراح یمنظور پوشش نیا یبرا

و  میطور هدفمندترمرا به دهیدبیمنطقه آس تواندیم ،یدگیدبیآس

 .را کنترل کند یخوردگ یهاواکنش

 دیدر دانشگاه تهران صورت گرفته، از نانو صفحات اکس راًیکه اخ یپژوهش در

اصالح  م،یسر هیشده که توسط نانو ذرات کمپلکس بر پاگرافن استفاده

زتا( خاص  لی)پتانس یبا توجه به بار سطح قیتحق نیشده است، در ا یسطح

یطراح یاگونهبه ستمیمختلف، س تهیدیبا اس ییهاطیگرافن در مح دیاکس

 هیناح نانو صفحات در نیسطح ا یشده بر روجذب یهااست که بازدارنده شده

 .پوشش شود دهیدبیآس هیناح میخراش آزادشده و منجر به ترم

مختلف و  عیکنترل آن صنا تیو اهم یبودن معضل خوردگ یتوجه به جهان با

به کاهش  تواندیپوشش م نیبخصوص صنعت آب و برق، استفاده از ا

 .نجامدیب عیصنا نیدر ا یاز خوردگ یناش یهانهیهز

 تجربه نیشرکت به ؛معرفی واحدهای مرکز

 یبروجن رجیا :مدیرعامل

 88365899: تماس شماره

 info@bbtpower.com: یکیپست الکترون   

 :محوری ایده 

 یمخابرات زاتیمصرف و مجهز به تجهفوق کم ییشبکه هوا یخطا یآشکارسازها

 :فعالیت زمینه

 یمحصوالت مرتبط با صنعت برق و انرژ دیو تول یطراح 

 :طرح خالصه

 سیمغناط دانیو م یکیالکتر دانیاز راه دور م یهاحسگر فناوری یدارا محصول

 یبرق فشار متوسط و فشارقو یروین عیشبکه توز ریبا نصب در ز کهیطوربوده به

 انیو جر (di/dtدر بازه زمان ) انیجر راتییتغ زانیدائم م یهایبرداربا نمونه

ولتاژ شبکه و لحاظ  تیوضع گرفتنو با در نظر  یریگشبکه را اندازه یخطا

 یشبکه را ازجمله خطا یخطاها شدهیطراح یپارامتر زمان، توسط پردازشگرها

      گذرا اعالم یدائم از خطا یخطا کیفاز به فاز را با تفک یو خطا نیفاز به زم

است  ییارسال کدها نیهمچن ینور یهاتوسط المان یرساناطالع وهی. شدینمایم

 نیبودن شبکه و همچن رفعالیفعال و غ تینوع خطا، زمان خطا، وضع نیکه مب

به  GSM ،GPRS یبستر مخابرات قیکه از طر باشد؛یسالمت دستگاه م تیوضع

مستقر در  یافزارهانرم ایتلفن همراه  یهایگوش لیاز قب شدهفیتعر یهارندهیگ

       ارسال هاگزارش هیو ته یسازرهیذخ ل،یجهت تحل (SCADA) نگیسپاچید

 .دینمایم

 :هدف بازار

  ریتوان رمجموعهیز یهاشرکت هیلک. 

 .باشدیم هینمونه اول یمحصول در مرحله طراح :وضعیت آخرین

 

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                            
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برگزار  ،1399آبان  22، "یو تکنولوژ یعلوم، مهندس نهیزمنوآورانه در یهایفناور یالمللنیبکنفرانس  نیچهارم" .1

 .هیترک -لاستانبو -البرز نیآرو شیشرکت هما: کنند

دانشگاه  -رانیانجمن آب و فاضالب ا: برگزار کنند ،1399 آذر 4، "رانیآب و فاضالب ا یکنگره علوم و مهندس نیسوم" .2

 .ستیزطیمحراه، ساختمان و  یبخش مهندس -رازیدانشگاه ش -رازیش

 .زهیهو -زهیهو یشهدا یدانشگاه صنعت: برگزار کنند ،1399 آذر 6 ،"کیصنعت برق و الکترون یکنفرانس مل" .3

 .زیدانشگاه تبر -زیتبر -زانیدانشگاه م، برگزارکننده: 1399 آذر 12، "زیدانشگاه تبر یآورفنو  یکنفرانس مهندس نیاول " .4

موسسه ، برگزارکننده: 1399 آذر 27، "رانیا یدر علوم و تکنولوژ یکاربرد قاتیتحق یکنفرانس علم نیچهارم " .5

 .المیا –آرمون ستمیآسو س یپژوهش

 
 

 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،            

 .پژوهشگاه نیرو            

            02188590492             02188581968         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  
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