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شماره دهم فروردین ماه 1396

در این شماره میخوانید:
سخن نخست و اخبار مرکز
عضو جدید خانواده شرکت نانو کاوان سان
استارتاپ چیست؟
معرفی واحد های مرکز
دستاوردها
رویدادهای پیش رو

سخن نخست
«همت جوانانه» و «حرکات مؤمنانه فراگیر» دو شاااادی دیدر در

حضرت یتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام آغاز
ساق 1396هجری شمفی ،با تبریک والدی حضری فاطمهزهرا
سالماهللعلی ا و عید نوروز به همهی هممی نان و ایرانیان بویاه دانوادههای
معام ش یدان و ایثارهران و با آرزوی سالی همراه با برکت ،امنیت و رفاه

ارزیابی موفقیتها و پی شرفتهای ملت ایران بود که رهبر انقالب ا سالمی
به آن اشاره و داطرنشان کردند :مشاهده و اطالع از فعالیتهای پر شور و
مبتکرا نه ی علمی ،فرهندی ،تول یدی و ورزشااای هااران هروه نوان در
سااراساار کشااور و برهااری نلفااای و فعالیتهای هرم و هیرای دینی ،از
نمله نقاط مثبت و شااادیآفرین برای کشااور و ملت ماساات .حضااری
آیتاهلل دامنهای ساا ت تل یها و ساا تیهای ساااق لبر را مربوط به
مشااکالی معیشااتی و الت ااادی مردم بویاه طبقای ااعیط و متوس ا
دانفااتند و افاودند :من از و ااد مردم مهلد هفااتم ،بنابراین تل ی کام
مردم بهویاه طبقه اااعیط را از مشاااکالی الت اااادی هم ون «هرانی،
بیکاری ،تبعیض ها و نابرابری ها و آسااایب ای انتماعی» با همهی ونود
حت میکنم .ایشاااان تدکید کردند :همهی ما مفااایولیم و باید هم ناد
دداوند متعاق و هم ناد ملت پاس دو باشیم .رهبر انقالب اسالمی با اشاره

برای مردم ایران و مفلمانان ن ان ،ساق ندید را ساق «اقتصاد مقاومتی :به تدکید بر «اقدام و عمل» در نامدذاری ساق  95و انجام کارهای دوبی
که مفااایولین هاارن آن را داده اند ،هفتند :البته فاصاااله زیادی میان
تونید -اشتغال» نامدذاری کردند.
ایشان ساق  95را همراه با تل یها و شیرینیهایی برای ملت ایران دانفتند کارهای انجام شاااده با انتاارای مردم و رهبری ونود دارد و آمارهای
و با اشاره به بردی از م مترین عوامر شادکامی ملت در ساق هذشته ،مثبت و منفی را باید در مجموع مشااااهده کرد .ایشاااان ،تونه به نام
افاودند :عای ایران و هویت ملت عایا در تمام لضایای ساق  95مش ود «اقت صاد مقاومتی» را به تن ایی مؤثر ندان فتند و در د وص راهحر و
بود و دشمنان در همه نای دنیا به التدار و عامت ملت ایران اعتراف عالج و د کنونی ،افاودند :عالج ،در تق سیم کردن اقت صاد مقاومتی
به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه همت مسئئلونین و مردم بر ن
کردند.
رهبر انقالب اسالمی ،حضور پر شور و غیرتمندانه مردم در روز  22ب من نقاط اسئئت و این نقاط کلیدی عبارت اسئئت ال تونید داخلی و
در پاسخ به بیاحترامی رئیتنم ور آمریکا و هم نین انتماع عایم مردم اشتغال بویژه اشتغال جوانان.
در روز لدس را نشاندهنده هویت و اهداف واالی مردم ایران دواندند و ایشاااان فرمودند  :تمرکا و برنامهریای بر روی این نقاط کلیدی مهالبه
هفتند :با ونود آنکه همفایدان ایران و کشورهای منهقه دچار ناامنی رهبری و مردم از مفیولین و مونب پدید آمدن موفقیتهای چشمدیر و
هفتند ،امنیت کشور در محی پرتالطم منهقهای و بینالمللی شادی مح فوس ا ست و م فیولین باید نتایج را در پایان ساق به مردم هاارن
بفیار م می بود و ملت ایران در طوق ساق « ،امنیت پایدار» را تجربه کنند.
کرد.
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ادبار مرکا
انف) نشست هماندیشی بیست
و سوم
بیفت و سومین نشفت هم اندیشی واحدهای
فناور مفتقر در مرکا توسعه فناوری صنعت برق
و انرژی مورخ  1395/12/24در محر سالن دکتر
رنجبر پاوهشداه نیرو برهاار هردید .در این
نشفت معاونت فناوری مرکا ،دالصه هاارشی از

عملکرد مرکا در طی ساق  1395برای واحدهای
فناور ارائه نمودند و س ت آدرین دستاوردهای
مرکا توس شرکت های مرتب ارائه هردید .در
پایان نلفه آلای دکتر لهیط شبداهی ،ریاست

مرکا توسعه فناوری صنعت برق و انرژی من
تبریک پیشاپیش ساق ندید ،ساق آینده را سالی
توأم با موفقیت و دستاوردهای بیشتر برای
واحدهای فناور مفتقر در مرکا آرزو کردند.
ب) خریننشست اعضا ستادی
مرکز در سال  95با ریاست
در این نشفت تمامی اعضای ستادی مرکا که
در طوق ساق  1395در حوزههای م تلط از
نمله حوزه ریاست ،مشاوران ،معاونت فناوری،
کارشناسان ،پذیرن ،پشتیبانی ،رواب عمومی و
ددمای فعالیت داشتهاند ،در نلفهای کامال
دوستانه و صمیمی با یکدیدر دیدار داشته و از
کلیه پرسنر مرکا به پاس یکفاق فعالیت
چشمدیر و بیولفه تقدیر و تشکر به عمر آمد.
ریاست مرکا ساق آینده را سالی پر از تالن،
سعادی ،همکاری و همیاری در ن ت نیر به
اهداف تبیین شده مرکا از دداوند متعاق
دواستار شدند.
ج) افزایشدوبرابریاسقرار-
شرکتهای فناور مرکز در
سال1395

تعداد شرکتهای فناور مستقر در مرکز توسعه
فناوری صنعت برق و انرژی که در پایان سال
 ،94هجده واحد بوده ،در انتهای سال  95به 37
شرکت فناور افزایش پیدا کرده است از میان این
شرکتها 7 ،شرکت به درجه دانشبنیانی رسیده-
اند .فعالیت قابل تقدیر همکاران و پرسنل مرکز،
حمایتهای چشمگیر ریاست محترم پژوهشگاه
نیرو ،حمایتهای صمیمانه مدیرعامل محترم
صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی
در کنار فعالیتهای بیوقفه واحدهای فناور
مستقر ،دالیل این موفقیت بودهاند .طبیعیاست
که حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور
یکی از راهکارهای مهم در استقالل و خودکفایی
در این عرصه از صنعت میباشد.
و) دیدار نورولی ریاست مرکز
با مدیران وپرسنل شرکتهای
فناور
در این دیدار که در مورخ  1396/01/16برهاار
هردید دکتر لهیط شبداهی ریاست مرکا توسعه
فناوری صنعت برق و انرژی به همراه اعضا
ستادی مرکا
طی نشفتی از
ساعت  10الی
 12در تاریخ
مذکور در محر
سالن نلفای سادتمان رویش با مدیران و
پرسنر شرکت های فناور مفتقر در مرکا ،دید
و بازدید نوروزی در فضایی کامال صمیمی و
دوستانه برهاار نمودند که مورد استقباق سایرین
لرار هرفت.
د) برگزاریکمیته پذیرش
در کمیته پذیرن فروردین ماه ،96
یک طرح با مو وع "طراحی و سادت یک
سیفتم نامد کنترق و پایش هوشمند برای
مدیریت م رف انرژی" مورد بررسی مجدد لرار
هرفت و هم نین
طرح دیدر با
مو وع "سادت
سیفتم های شارژ
سرید دودروهای
برلی" مورد ارزیابی صوری پذیرفت .طرحهایی
که مورد لبوق اعضای کمیته پذیرن لرار هیرند
ن ت استقرار ن ایی به شورای مرکا ارائه دواهند
شد.

عضو جدید خانواده
نانو کاوان سان
ندیدترین عضو دانواده مرکا
توسعه فناوری صنعت برق و انرژی شرکت نانو
کاوان سان می باشد که با طرح "سادت و
پیادهسازی نانو پوشش های ددوردهی داغ و
سد حرارتی" در مرکا مفتقر هردیده است.
دوردهی پدیدهای است که به طور طبیعی رخ
میدهد و معموالً به صوری ان دام و یا ت ریب مواد
یا کاهش دواص مکانیکی یا فیایکی آنها در اثر
انجام واکنش با محی اطراف تعریط میشود.
دوردهی میتواند در محی های م تلفی رخ دهد.
دوردهی اتمففری در تماس با ب ار آب و
آالیندهایی هم ون کلر ،دی اکفید هوهرد و
اکفیدهای نیتروژن و ...رخ میدهد .نوع دیدری از
دوردهی ،دوردهی در اثر تماس با هازهای داغ
حاصر از احتراق در توربینهای هازی است .به
این نوع از دوردهی ،دوردهی داغ هفته میشود.
دوردهی داغ باعث از کار افتادهی توربینهای
هازی شده و صنعت برق نیروهاهی را با مشکالی
فراوان و دفارای هاهاً نبران ناپذیری موانه می-
سازد .راندمان حرارتی یک توربین هازی با افاایش
دمای کاری ب بود مییابد .برای کاهش عیوب
داشی ،دوردهی دمای باال ،دفتدی حرارتی و
حتی ذوب ،لهعای با هوای کم رسور دنک می-
شوند ،اما دنکسازی بیشتر ،راندمان توربین هاز
را کاهش میدهد .از اینرو برای باال بردن دمای
هاز و افاایش راندمان حرارتی توربین هازی،
لهعای توربین با الیههای عایق حرارتی موسوم به
س ر حرارتی یا سد حرارتی پوشش داده میشوند.
این پوششها باعث کاهش دمای زیر الیه با ایجاد
مقاومت حرارتی و نیا محافات زیر الیه از
اکفیداسیون و دوردهی داغ میشوند .اولین هدف
این طرح شکفتن انح ار تولید نانو پوشش YSZ
به طوری است که تولید این ماده در ایران صرفه
الت ادی داشته باشد و بتوان به صوری صنعتی از
آن ب ره برد .اما به صوری انمالی اهداف این طرح
را میتوان به صوری زیر بیان نمود -1 :تولید نانو
پوشش  YSZبه مناور نلوهیری از دوردهی داغ
پرههای توربین -2 ،تولید دانش فنی پوششدهی
نانو  -3 ،YSZب بود دواص مواد پوشش ،و -4
ب ینه کردن فرآیند تولید به مناور ب بود
پارامترهای آن و افاایش ب ره وری فرآیند.
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بیشتر بدانیم:
استارتاپ) (Start-Upچیست؟
استارتاپ رویکرد و مف ومی است که در کمتر از یک دهه توانفته است در دنیای کارآفرینی ،انقالب بارهی ایجادکند .اینکه بتوان بر اساس یک ایده
درآمدزا ،سیفتم و یا سازمانی را متولد کرد و به آستانه رشد و سرمایههذاری رساند .استارتآپها معموالً بر پایهی ایدهای نو شکر میهیرند .ایدهای که در
بدو شکرهیری هیچچیان مش ی نیفت و ریفک باالیی دارد .مدق کفبوکار در آغاز کار مش ی نیفت و حتی ب ش مشتریان در نار هرفتهشده نیا
در حد فرض است .از ب ترین تعاریط استارتاپ میتوان نامدترین تعریط را بهصوری زیر بیان نمود:
«استارتاپ یک سالمان موقت است که باهدف یافتن یک مدل کسبوکار تکرارپذیر و مقیاسپذیر به وجود مده است»
 سالمان :مناور از سازمان هر نوع مجموعهای از افراد (یا حتی یک نفره) ،اباارها ،و رواب بین آنهاست،
چه بهصوری شرکت ثبتشده باشد چه نشده باشد .چه دفتر کار داشته باشد چه در زیرزمین دانه لرار داشته
باشد.
 موقت :یعنی استارتاپ  10ساله معنی ندارد .کار یک استارتاپ یافتن سرید مدق کفبوکار مناسب در
کمترین زمان ممکن است .سرعت و زمان عوامر م می در موفقیت یک استارتاپ هفتند.
 یافتن :این کلمه م می در این تعریط است .یک استارتاپ ،برای یافتن هدفش در حاق نفتجو است.
همواره در حاق پاوهش و توسعه است .و باید بتواند مدق کفبوکار موردنار را کشط کند.
 عدم قطعیت :یک عباری م م دیدر ن فته در تعریط استارتاپ ها ،عدم لهعیت است .دروالد شما بهعنوان یک استارتاپ ،دلیقاً نمیدانید که کدام رون
نواب میدهد و کدام نواب نمیدهد .شما به عنوان یک استارتاپ مهمین نیفتید که پاسخ درست کدام است .درنتیجه شما و همتیمیهای شما باید
افرادی باشند که با هام ن ادن در وادیهای ناشنادته و آزمایش و دها ،شکفت دوردن و رد شدن ،مشکر و ترسی نداشته باشند.
 تکرارپذیر :یعنی اینکه آن مدق کفب وکار که باهدف درآمدزایی ایجادشده است را بتوان بارها و بارها تکرار کرد و به ازای هر تکرار ،درآمد افاایش پیدا
کند .یعنی در کالم سادهتر ،بتوان مح وق یا ددمت ارائهشده را تولید انبوه کرد.
 مقیاسپذیر :مقیاسپذیری ( )Scalabilityیکی از م مترین شرطهای یک استارتاپ است که تو یح آن کمی س ت و به شرح زیر است:
نامتناسب بودن رشد باالی یک کفبوکار ،نفبت به هاینههای آن ،مقیاسپذیری نام دارد.
بدین معنی که اهر به فرض ،درآمد کفبوکار شما نفبت به ساق هذشته  10برابر شده باشد ولی هاینههایتان ثابت مانده باشد ،احتماالً به مقیاسپذیری
رسیدهاید .لکن اهر به فرض با  2برابر شدن درآمد کفبوکار شما ،هاینههایتان نیا  2برابر شود ،این کفبوکار مقیاسپذیر نیفت (حدالر در آن مقهد).
تونه داشته باشید مقیاسپذیر بودن یا نبودن ربهی به موفقیت کفبوکار شما ندارد و در حالت دوم سود شما نیا لاعدتاً  2برابر شده و کفبوکارتان رو
به رشد و پیشرفت است .ولی مقیاسپذیر نیفت.
استارتاپ ناب چیست؟ استارتاپ ناب ( )Lean Startupیک متدولوژی مدرن ،محبوب و موفق کارآفرینی است .استارتاپِ ناب سیفتمی است برای
سادت یک کفبوکار یا مح وق در مؤثرترین راه ممکن برای کاهش ریفک شکفت.
در این رویکرد برای راهاندازی کفبوکار و مح وق همه ایدههای مح وق و کفبوکار فر یاتی تلقی میشوند که باید با آزمایش کردن سرید در بازار
اعتبارسنجی شوند .این رویکرد بر آزمایش کردن علمی ،بیرون دادن تکرار شدنی مح وق و بازدورد مشتریان استوار است تا به یادهیری معتبر برسد.
تفاوت "استارتاپ" و "استارتاپ ناب" در چیست؟ دروالد میتوان هفت در استارتاپ فرض بر این است که راهحر ( )solutionناشنادته است و
مفیله ( )problemای که میدواهیم آن را حر کنیم مش ی است .ولی در استارتاپ ناب فرض میکنیم که هم مفیله و هم راهحر مناسب نامش ی
است و ما میدواهیم کشط کنیم که آن مشکر و مفیله دلیقاً چیفت؟
به چه نهادی شتابدهنده استارتاپ گویند؟ شتابدهنده استارتاپ (  Seed acceleratorیا ) Startup acceleratorیا بهادت ار شتابدهنده ،شرکت
یا ن ادی است که از ابتدای کار یک استارتاپ ،آن را تحت پوشش دود درمیآورند و برای این کار از میان شرکتکنندهان ،پت از مدتی کوتاه برهایده و
بهعنوان استارتاپ انت اب میکند .شتابدهندهها با سرمایههذاری اولیه بر روی یک شرکت نوپا ،درصدی از مالکیت آن را در ادتیار هرفته و در مقابر به
هردانندهان پروژه آموزنهای الزم برای کفب موفقیت ب تر را دواهند داد.
استارتاپ ویکند ) (Startup Weekendچیست؟ رویدادی است حمایتی ن ت تقویت روحیه مفتعدانی که با ذهن دالق و پرسشدر دود در
نفتجوی راهی برای ایجاد کفب وکار تکنولوژی محور هفتند اما فالد سازوکار رسمی و سازمانیاند .آنها در فضای استارتاپ ویکند نحوه ندریفتن به
کفبوکار را آمودته و ن ت دستیابی به آن تمرین میکنند ،همکار و چهبفا سرمایههذار پیدا میکنند و در صوری پیدیری و مداومت در کار لادر دواهند
بود ،رؤیاهای کاری دود را متجلی سازند .این اتفاق دوبی است که برهااری این رویداد با تونه به نو بودن آن در ن ان ،در کشورمان نیا پیدیری و انرا
میشود و میتواند نویدب ش آیندهای روشن برای صنعت کفبوکار نوان کشور باشد .رویداد استارتاپ ویکند فرصتی برای ب تر دیده شدن فضای کفبوکار
(غالباً اینترنتی) در ادتیار کارآفرینان این حوزه لرار داده و سعی در تقویت و ترویج فرهنگ ایجاد این نوع کفبوکارها از طریق رونهای غیررسمی و
چابک مینماید.
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دستاوردهای مرکز

معرفی واحدهای مرکا؛ شرکت همیان فن
مدیرعامر :محمد ر ا اسالمی
شماره تماس88581431 :
پفت الکترونیکhamianfanco@gmail.com :
ایده محوری :طراحی و تولید رله دایرکشناق عددی
لمینه فعانیت :طراحی و تولید رلههای حفاظتی ،تج یاای پفت و
اتوماسیون به وسیله GSM
خالصه طرح :در بفیاری از کاربردها الزم است ن ت دها در یک
سیفتم حلقوی تعیین هردد .از این رو رلهی ن تی یا دایرکشناق طراحی شده
است .در این راستا شرکت همیان فن تولید رله ی دایرکشناق دیجیتالی را در
دستور کار دود لرار داد لیکن با طراحی رله نریان زیاد نیومریکاق و ادذ تدییدیه
از شرکت توانیر و موفقیت در ب ره برداری از این رله در پفت های توزید و فوق
توزید ،به طراحی رله دایرکشناق نیومریکاق اهتمام ورزید .از ویاهی های الاامی
این مح وق دارا بودن مش هی ریکلوزر است به همین دلیر این شرکت در
چند ساق ادیر به طور موازی رلهی ریکلوزر را طراحی و تولید نمود و هم اکنون
در حاق ادذ تایپ تفت برای این مح وق از پاوهشداه نیرو میباشد .مح وق
ن ایی ،رله دایرکشناق عددی (نیومریکاق) میباشد.
بالار هدف:
 نیروهاهها
 شرکتهای برق منهقهای


خرین وضعیت :برد اصلی ،ب شی از نرمافاار در مورد فانکشنهای
م تلط رله دایرکشناق ،بردی از لالبها و  CTهای م وص این نوع
رله طراحی شده و انتقاق برنامه نرم افااری در مورد ب ش طراحی شده
صوری پذیرفته است و مح وق مراحر اصالح و تکمیر را س ری میکند.

شاارکت آریااا مرواریااد زیبااا موفااق هردیااد طراحاای
و تولیاد کابار ارتبااط سایمی رلاههاای  ABBساری  SPAاز
طریاق پاوری  USBو  RS232را انجاام دهاد ،ایانکابار ن ات
ارتبااط کاام یوتر بااا رلاههاای سااری  SPAاز شاارکت ABB
اساات و ایاان ارتباااط را از طریااق پااوری  USBو یااا RS232
کام یوتر فراهم مایآورد .طاوق ایان کابار  3متار در ناار هرفتاه
شده است که بنا به دردواسات سافارندهناده مایتواناد متییار
باشااد .ایاان کاباار در ماادق  USBدر ساامت کااام یوتر از یااک
کااانکتور  USB-Bو در ماادق  RS232در ساامت کااام یوتر از
یااک کااانکتور  DB-9 Femaleاسااتفاده ماایکنااد و هم نااین
در ساامت رلااه از یااک کااانکتور  DB-9 Maleاسااتفاده شااده
اسات .مااژوق ن اب شاده در لااب  DB-9باه هماراه نارم افااار
 CAPایاان ارتباااط را فااراهم ماایآورد .هم نااین ایاان شاارکت
طراحی و تولیاد کابار ارتبااط ناوری رلاههاای  ABBساری  5از
طریااق پااوری  USBو یااا RS232را انجااام داده اساات و ایاان
کابر نیا ن ت ارتباط کاام یوتر باا رلاههاای ساری  5از شارکت
 ABBاساات و ایاان ارتباااط را از طریااق پااوری  USBو یااا
 RS232کاام یوتر فااراهم ماایآورد .طااوق ایاان کاباار  3متاار در
نار هرفتاه شاده اسات کاه بناا باه دردواسات سافارن دهناده
ماایتوانااد متییاار باشااد .ایاان کاباار در ماادق  USBدر ساامت
کاااام یوتر از یاااک کاااانکتور  USB-Bو در مااادق  RS232در
ساامت کااام یوتر از یااک کااانکتور  DB-9 Femaleاسااتفاده
می کند و هم نین در سامت رلاه لااب م اوص ارتبااط ناوری
لرار هرفتاه اسات و مااژوق ن اب شاده در ایان لااب باه هماراه
نرم افاار  CAPاین ارتباط را فراهم میآورد.

رویدادهای پیش رو

تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان ،پژوهشگاه نیرو
تلفن 88590492 :نمابر88581968 :

eptp.inc

www.eptp.ir
info@eptp.ir

