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سخن نخست
دولت یازدهم با همه فراز و نشیبها و قوت و ضعفها در مردادماه کار خود
را به آخر رساند و سکان هدایت قطار پیشرفت کشور به دست دولتمردان
دولت دوازدهم سپرده شد .در حوزه اقتصاد دانشبنیان بهویژه در صنعت
برق و انرژی نقاط درخشان کارنامه دولت یازدهم قابلتوجه بودهاند اما
درعینحال باید اذعان کرد همچنان راه طوالنی در پیش رو قرار دارد که
انتظار میرود کارگزاران تازهنفس که در دولت دوازدهم لباس خدمت به
تن میکنند با اتکا به ظرفیتهای چشمگیر داخلی و البته تعامل سازنده با
عرصه فناوری و صنعت بینالمللی بر مشکالت پیش رو فائق آیند .واقعیت
آن است که علیرغم همه تالشها و بسترسازیهای انجامشده در زمینه
شکوفایی شرکتهای فناور نوپا برای توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش و
فناوری و باوجودآنکه اغلب فناوران فعال در صنعت برق و انرژی به وظیفه
نخستین خود در دستیابی به فناوریهای پیشرفته و تولید محصوالت و
ارائه خدمات باکیفیت عمل کردهاند ،توفیق شرکتهای دانشبنیان در
عرصه بازار صنعت برق با موفقیت باالیی همراه نبوده است .یکی از دالیل
این موضوع ،همچنان که پیشتر نیز در این گفتارها بدان اشارهشده است،
عدم خطرپذیری مدیران و کارشناسان برجسته صنعت برق در بهکارگیری
محصوالت داخلی است که الحق و االنصاف باید گفت در طول سالهای
اخیر ،روند کاهشی داشته است و هرروز شاهد آمادگی بیشتر مدیران
دلسوز و کارشناسان دانشور شرکتهای تابعه وزارت نیرو در استفاده
حداکثری از محصوالت دانشبنیان ساخت داخل هستیم.
گرچه این شرایط با وضعیت مطلوب که متناسب با چشماندازهای
تعیینشده دولت در عرصه تولید و اشتغال باشد فاصله دارد ،میتوان
امیدوار بود که در دولت دوازدهم این رونـــد با شتاب بیشتری دنبال شود

و بهویژه در حوزه رفع موانع فرهنگی اعتماد به محصوالت باکیفیت
داخلی فعالیتهای تأثیرگذار صورت گیرد .واقعیت این است که صنعت برق
ایران از ابتدای تأسیس خود تجربه نسبتاً موفقی از همکاری با برندهای
معتبر بینالمللی داشته است و این دستوپنجه نرم کردن با شرکتهای
بزرگ بینالمللی و آشنا بودن کارشناسان و دستاندرکاران این صنعت با
فناوریهای پیشرو ،از یکسو موجب پیشرفت شرکتهای دانشبنیان
داخلی (که باید با برندهای معتبر به رقابت بپردازند) شده و از سوی دیگر
مانعی سخت در سر راه نفوذ شرکتهای دانشبنیان به بازار صنعت گردیده
است .این موضوع در کنار اهمیت حیاتی کاربردهای اصلی صنعت (در
زمینه آب و برق) که امکان تحمل خطا و اشتباه در عملکرد سامانهها را
بسیار اندک می سازد ،موجب شده است تا برخی از مدیران و کارشناسان
صنعت هنوز هم استفاده از برندهای خارجی را بر محصوالت داخلی ترجیح
دهند که امیدواریم با توسعه اطالعرسانی فناوریهای ساخت داخل از
یکسو و افزایش کیفیت و بهویژه قابلیت اطمینان محصوالت داخلی از
سوی دیگر آرامآرام این دیوار بیاعتمادی از میان برخیزد .بدون تردید
دولت و همه دستاندرکاران و کارگزاران آن در همه سطوح میتوانند با
تکیهبر فعالیتهای اقناعی در کنار بهکارگیری الزامات نظامنامهای سازوکار
مناسب برای حمایت از تولید و اشتغال دانشبنیان ایرانی را فراهم سازد.
بهبیاندیگر شاید مهمترین خواسته شرکتهای دانشبنیان و فناوران عرصه
برق و انرژی کشور هدایت حمایتهای دولتی از طرفه عرضه محصوالت و
خدمات به سمت تقاضا و تحریک بازار مصرف (عمدتاً دولتی) پیش روی
شرکتهای فناور است .امید است این رویکرد در دولت دوازدهم نیز در
گفـــــتار و کـــردار مدیران و کـــشور بیــشازپیـــــش متجـلی شود.
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ازلحاظ اقتصادی نیز با توجه به اینکه صنایع
اخبار مرکز
تولیدی زیادی در داخل کشور و کشورهای
الف) برگزاری پنجاه و دومین و
همسایه حضور ندارد ،رقابت آسانتر و درصد
پنجاه و سومین نشست شورای مرکز
شکست تولید انبوه بهمراتب پایینتر است .جدید
پنجاهودو مین نشسـت شـورای مرکـز در تـاری
بودن و استفاده از فنّاوریهای روز و قیمت
 1396/30/33برگزار شد .در این نشست طـرح
ارزانتر نسبت به سایر مدلهای موجود ،از دیگر
فناورانه کسـبوکـار بـا موضـوع"مـدیریت و
مزایای اقتـــصادی این طرح به شـــمار میرود.
هوشمند سازی و کنترل مصـر بـرق و
ب) برگزاری کمیته پذیـــرش
محافظت از مصر کننده" ،مـورد ارزیـابی و
در کمیته پذیرش مردادماه  1396یک
بررسی قرار گرفت که درنهایت شـورا بـه دلیـل
طرح فناورانه با عنوان "اتوماسیون مصرف آب با
توجیــهناپــذیری اقتصــادی طــرح ،بــا اســتقرار
اســتفاده از زیرســاخت مخــابراتی لــورا" مــورد
متقاضی در مرکز موافقـت نکـرد .طـرح مزبـور
ارزیابی قـرار گرفـت کـه پـس از بررسـی و نقـد
دارای دو بخــش اساســی اســت .بخــش اول آن
اعضای کمیته ،مقرر شد بهشرط اخذ تأییدیـه از
شامل نـرم افـزاری اسـت کـه در شـرایط عـدم
مرکز توسعه شبکه هوشمند و آماده سازی طـرح
مصرف صحیح در زمانهای مختلـف بـا ارسـال
کسبوکار مجدداً در شورای مــرکز مطرح شود.
آالرمهای اخطـار ،مصـرف کننـده را در جریـان
ج) روند پیشــرفت پــــروژه
مصرف نادرست خود قرار مـیدهـد تـا بـا آگـاه
شـــناسایی اولویتهای توسعه
سازی ،سیستم را مدیریت نماید .بخـش دوم بـا
توجــه بــه اطالعــات دریــافتی از تــوان ،ولتــاژ و فنـــاوری سازمان آب و برق خوزستان
فرکانس به اصالح ضریب توان شبکه پرداخته و در راستای شناسایی و اولویتبندی مشکالت و
در صورت تولید توان راکتیو ،آن را توسط بانک چالشهای استان خوزستان در زمینه فناوریهای
صنعت آب و برق که خود بخشی از پروژه
خازنی موجود ،خنثی مینماید.
پنجاه و سومین نشسـت شـورای مرکـز در تـاری راهاندازی مراکز رشد واحدهای فناور استان
 1396/30/44برگزار شد .در این نشسـت طـرح خوزستان میباشد پروژهای مشترکاً بین
کســبوکــار بــا موضــوع"طراحــیس ســاخت و
پیاده سـازی تـوربین بـادی عمـود محـور
کیلوواتی با تجهیز فتوولتائیـ و بـاتری"،
مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفـت کـه درنهایـت
شورا با استقرار متقاضی در مرکز موافقـت نمـود.
هـدف از اجــرای ایــن طـرح ،طراحــی و ســاخت
توربین بادی عمود محور ،با تـوان خروجـی یـک
کیلووات میباشد.
توربین کارشده در ایـن طـرح از نـوع داریـوس
-Hروتـــور ،و جـــنس آن آلیـــاژ آلومینیـــوم
می باشد .شـایان ذکـر اسـت کـه
مهــمتــرین مزیــت تــوربینهــای
بـادی عمـود محـور ،ایـن اســت
که برخالف تـوربین هـای بـادی
محــور افقــی ،بــه جهــت بــاد و آشــفتگی آن
حساس نیستند.
از دیگر نقـــاط قـوت فنـی طـرح مـیتـوان بـه
چگالی توان نسـبتاً زیـاد ،سروصـدای انــــدک،
بــازده بــاال ،قابلیــت اطـــــمینان مـــــناسب و
هزیــــنهی نگـــهداری انـــدک اشــــاره کرد.

پژوهشگاه نیرو و دفتر پژوهشهای کاربردی
سازمان آب و برق خوزستان منعقد گردیده است
که مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
مجری آن میباشد .این پروژه در سه فاز
شناسایی اولویتها ،فراخوان جذب شرکتهای
دانشبنیان و ایجاد بستر ارتباطی بین چالشها و
شرکتهای دانشبنیان تعریفشده که بهموازات
هم در حال انجام است .در فاز نخست ،مورخ
 59/11/3تا  52/9/62کارشناسان مرکز توسعه
فناوری صنعت برق و انرژی در شرکتهای تابعه
سازمان آب و برق خوزستان با انجام
مصاحبههای تخصصی از مدیران و کارشناسان
این شرکتها ،مشکالت و چالشهای فناورانه
این سازمان را شناسایی کرده و در ادامه  ،این
چالشها با خبرگان و متخصصان سازمان آب و
برق خوزستان موردبحث و تبادلنظر قرار خواهد
گرفت .در این مدت با بیش از  622نفر از
کارشناسان و مدیران شرکتهای تابعه سازمان
آب و برق خوزستان مصاحبه صورت گرفته و
نظرات آنها مورد ارزیـــابی قرارگرفتـــه است.

عضو جدید خانواده
شرکت الکترو پاد سیستم
هدف از اجرای ایـن ایـده محـوری کسـب دانـش
فنی ،بـومی سـازی و تولیـد انبـوه آشکارسـازهای
مونوکســید کــربن بــهصــورت تجــاری اســت.
اســـتفاده از سنســـورهای الکتروشـــیمیایی بـــا
مصــرف جریــان پــایین بــهنحــویکــه دتکتورهــا
بتواننــد بــا اســتفاده از بــاتریهــای عمــومی
کــارکرده و مــدتزمــان معقــول بــا یــک بــاتری
روشن بماننـد ،انقالبـی در صـنعت دسـتگاه هـای
آشکارساز گازهای سـمی بـه وجـود آورده اسـت.
در حال حاضـر بازارهـای جهـانی انـواع متنـوعی
از دســتگاههــای آشکارســاز گازهــای ســمی اعــم
از گازهــای شــهری و گــاز مونوکســید کــربن از
برنـــدهای مختلـــف را عرضـــه مـــیکننـــد.
دتکتورهــای موضــعی بــا توجــه بــه اینکــه بــدون
نیــاز بــه پانــل هــای مرکــــزی و بــهصــورت
 stand aloneکــار مــیکننــد ،الزم اســت تــا
خــود مجهــز بــه آژیــر داخلــی بــوده و در مواقــع
خطر بایسـتی بتواننـد هشـدار الزم را بـه صـورت
آژیر اعالم نمایند .در کشـور ایـران نیـز بـا توجـه
بــــهضــــرورت اســــتفاده از آشکارســــازهای
مونوکس ـید کــربن و تعــداد بســیار زیــاد ســوانح
مســمومیت بــا گــاز مونوکســید کــربن ،ایــن
موضـــوع در یکـــی دو ســـال اخیـــر بســـیار
موردتوجــه قرارگرفتــه اســت .تــدوین اســتاندارد
داخلــی  ISIRI 13172بــا عنــوان «دســتگاه
الکتریکـــی آشکارســـاز مونوکســـید کـــربن در
محــیطهـــای مســکونی ،روشهـــای آزمـــون و
الزامــات عملکــردی» کــه برمـــــبنای اســتاندارد
بـــینالمللـــی  BS EN 50291نگاشــــته
شدهاست نیز در همین راستا بوده است.
با توجـه بـه شناسـایی نیازهـای عملکـردی ایـن
دســـتگاه و انتخـــاب نـــوع سنســـور و نیـــز
اســـتانداردهای موردنیـــاز در زمینـــه عملکـــرد
سیســتم ،یــک طراحــی اولیــه بــرای دســتگاه
انجـامشـده اســت .البتـه بــرآورده کـردن شــرایط
مــــوردنظر در اســــتاندارد نیــــاز بــــه انجــــام
طراحــیهــای دقیــقتــر ،انجــام آزمــونهــای
عملکردی گونـاگون و بهینـه سـازی چنـدین بـاره
مدارات طراحـی شـده و چگـونگی برنامـه نویسـی
آشکارســاز م ـیباشــد .در حــال حاضــر درزمینــه
درایــو کــردن و راهانــدازی سنســور مربوطــه یــک
سری اقدامات اولیه به انجام رسـیده اسـت.
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بیشتر بدانیم:
ارزیابی سطوح بلوغ فناوری ()TRL
مقدمه
یکی از معیارهایی که جهت سنجش آمـادگی و بلـو فنـاوریهـا مورداسـتفاده قرارگرفتـه اسـت سـطوح آمـادگی فنـاوری یـا Technology( TRL
 )Readiness Levelمیباشد TRL .ابزاری تحلیلی برای سنجش و ارزیابی سطح آمادگی و بلو فناوری و مقدار خطرپذیری ناشی از استفاده از یـک
فناوری در توسعه محصول است .هدف از این کار ،کاهش ریسک پروژههای فناوری و تعدیل هزینههای ناشی از آزمون فنـاوریهـا و پـروژههـای ارتقـای
فناوری است .سطوح آمادگی فناوری برای اولین بار،توسط آژانس ملی هوافضای آمریکا (ناسا) در دهه  03میالدی مطرح شد .با سپری شـدن زمـان ،در
سال  ،1990منکینز مراحل این مدل را تا  9سطح توصیف کرد که در قالب مقالهای با عنوان «سطوح آمادگی فناوری در ناسا» پیشنهاد اسـتفاده از ایـن
سطوح را در صنایع و فناوریهای مختلف مطرح نمود و پیرو آن سازمان حسابرسی ایاالتمتحده دستورالعمل استفاده از سـطوح آمـادگی فنـاوری را در
صنایع و بخش خصوصی ابال کرد.

منظور از سطح آمادگی چیست؟
آمادگی فناوری را نباید با آمادگی فناورانه اشتباه گرفت .برای اینکه بتوان گفت فناوری بـال اسـت ،بایـد آن را در
قالب یک نمونه مهندسی مورداستفاده قرارداد و عملکرد مطلوب آن را در محیط عملیاتی یا مشابه تصـدیق نمـود.
درواقع آمادگی فناوری شاخصی برای اندازهگیری میزان بلو فناوریهای جدید از هنگام طراحـی ،توسـعه و
بهکارگیری است .درصورتیکه آمادگی فناورانه میـزان گـرایش و توانـایی افـراد نسـبت بـه پـذیرش فنـاوری
(فناوریهای نوین) و بهکارگیری آن در امور شخصی و کاری است.

چرخه عمر فناوری ()TLC
چرخه عمر فناوری سیر تحول یک فناوری ،از زمان ایده آن تا زمان مرگش را نشان میدهد .بهطورکلی ،فناوری در طول عمر خود  4دوره را طی میکند
که از ایده شروع و به منسوخ شدن ختم میشود؛ بنابراین میتوان فناوری را برحسب رشد خود ،به چهـار دسـته تقسـیم کـرد  -1مرحلـه طفولیـت یـا
جنینی(نوظهور )  -4مرحله رشد  -3مرحله بلو  – 3مرحله پیری و مرگ (افول)
فناوری نوظهور فناوری که در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد و هنوز کاربردی نشده است ،اما در چند سال آینده این مهم رخ خواهد داد.
فناوری جدید فناوری که بهتازگی کاربردی شده است ،اما در دسترس عموم نیست (تجاری نشده است).
فناوری نو و بدیع فناوری که فقط در حد ایده است و هنوز بشر به آن دست پیدا نکرده است.
فناوری موجود فناوری که موجود و در دسترس عموم میباشد.
توسعه ی فناوری فرآیند ایجاد و نمایش یک فناوری جدید یا یک فناوری ثابت نشده ،بهکارگیری یک فناوری موجـود در کـاربرد جدیـد یـا متفـاوت بـا
کاربردهای فعلی ،یا ترکیب فناوریهای موجود و اثباتشده برای دستیابی به یک هدف خاص و معین.
پروژه توسعه فناوری یک فعالیت هدایتشده و سرمایهگذاری شده تدریجی بهمنظور فراهم کردن یک توانمندی جدید در پاس به یک فرصـت فناورانـه
یا یک نیاز عملیاتی یا یک نیاز کسبوکار  .خروجی این پروژه ،یک فناوری بال خواهد بود که در تأمین سامانههـا و تجهیـزات موردنیـاز بـه کـار گرفتـه
میشود.
ارزیابی و انتخاب فناوری مجموعه فعالیتهایی است که در آن فناوریهـای
شناسایی شده در داخل یا بیرون سازمان بـرای حـال و آینـده بـا توجـه بـه
شاخصهای مختلف بررسی و تحلیل شده و اقدام به شناسایی فنـاوریهـای
مناسب و انتخاب آنها میگردد .این فعالیت درواقع دربرگیرنده دو فعالیـت
اصلی است که بهنوعی مکــمل یکدیگرنـد  -1ارزیـابی فنـاوری  -4انتخـاب
فناوری که بهطور خالصه در شکل روبهرو به آن اشارهشده است.
مدیریت فناوری قسمتی از مدیریت پروژه و مهندسی سیستم است که بر شناسایی و کمینه کردن ریسک حاصل از یک فناوری جدید ،بهـرهبـرداری از
فرصتهای فناورانه و طرحر یزی برای بال کردن فناوری متمرکز است .این فعالیت در طی چرخهی عمر پروژه حضور دارد ،بلو فناوری و سیسـتم را بـا
استفاده از ابزار موجود ارزیابی میکند و ریسک تأخیر ایجادشده ناشی از نابال بودن فناوری را کاهش میدهد.
بلو یک فناوری همانطور که در تعریف فناوری بیان شد ،یک فناوری باید به یک نیاز پاس دهد .گاهی این فناوری در یک محصول مورداستفاده قـرار
میگیرد ،گاهی در فرآیند تولید یک محصول به کار میرود و گاهی خود تبدیل به یک محصول و سامانه میشود؛ بنابراین بلو فناوری عبارت خواهد بود
از "استفاده موفقیت آمیز یک فناوری در یک سامانه یا محصول ،یا یک فرآیند و یا تبدیلشدن به یک سامانه یا محصول موفق" با این تعریـف ،هـدف از
اندازهگیری سطح بلو یک فناوری ،تعیین این مطلب است که فنــــاوری مذکور تا چه حد میتواند انتظار یک سامانه یا فـــرآیند را برآورده سازد.
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رئیس هیئتمدیره سید محمد کازرونیان
شماره تماس 00377403
پستالکترونیکی ziboo.ws.energyiran@gmail.com
ایده محوری :طراحی و ساخت سیستمهای هیبریدی انرژیهـای تجدیـد
پذیر (بادی-خورشیدی-دیزلی) برای مصارف کوچـــک و متوسط
زمینــه فعالیــت :طراحــی ،تولیــد و اجــرای دســتگاههــای هیبریــدی و
تولیدات مربوطـه همـراه بـا انتقـال تکنولـوژی و بـومی سـازی آن بـا توجـه
به وضعیت اقلیمی کشور
خالصه طرح :هـدف از اجـرای ایـن طـرح ،سـاخت و تولیـد سیسـتم هـای
هیبریدی خاص با استفاده از دانش مهندسی معکـوس و اسـتفاده از قطعـات
خارجی که درنهایت به انتقال تکنولوژی منجر می شود ،می باشد .این طرح با اسـتفاده
از منابع تجدید پذیر انرژی ،هزینههای برقرسانی و آلودگیهای زیستمحیطـی را بـه
مقدار زیادی کاهش می دهد  .طرح شامل ،طراحی و ساخت سیسـتم هـای هیبریـدی
خاص موردنیاز مشتری نظیر سیستمهای برقرسانی عشایری و روستایی ،سیستمهای
تأمین روشنایی معابر و جادهها و نیز سیستمهای برقرسانی پادگانها و ایستگاههـای
مرزی است .
آخــرین وضــعیت :در مــاههــای اخیــر ،شــرکت گــواهینامــههــای الزم
جهــت تولیــد و فعالیــت در زمینــه بازاریــابی و صــادرات از موسســه ملــی
اســتاندارد ایــران را اخــذ کــرده و در حــال حاضــر  ،در حــال نمونــهســازی
سیــــستمهای هیبـــریدی و نیـــز بـــازاریابی میباشــــد.

شــرکت صــنای نــدا در طـول مــدت فعالیــت
خــود دســتاوردهای خــوبی درزمینــهی آمــوزش و مشــاورهی
تخصصــی صــنعت بــرق داشــته اســت .بــوی ژه در ســهماهــهی
اخیــر ،ایــن شــرکت فرصــتی را فــراهم آورد تــا نماینــدگان
دیســـپاچین شـــرکت بـــرق منطقـــهای تهـــران و مشـــاور
پـــروژهی دیســـپاچین بـــرق تهـــران ،ضـــمن بازدیـــد از
دیســـپاچین ملـــی بـــرق کـــرهی جنـــوبی و دیســـپاچین
هــوایی کــره و بــرق منطقــهای بتواننــد طــرح ارائــهشــده بــرای
دیســپاچین بــرق منطقــهای تهــران را در ســطح ب ـینالمللــی
مقایسه و تکمیل نمایند.
عــالوه بــر آن  ،شــرکت صــنایع نــدا ،طــرح توســعه و تکمیــل
سیســـتم آنـــالوگ  MPT1327موجـــود بـــرق منطقـــهای
تهـــران را طراحـــی نمـــوده و سیســـتم ترکیبـــی آنـــالوگ و
دیجیتـــال را مبتنـــی بــــر اســـتاندارد دیجیتــــال DMR
جایگزین سیستم آنالوگ فعلی نموده است.
جهت رفـع نیازهـای مقطعـی بهـره بـرداران در رفـع مشـکالت
طرح موجـود ،تجهیـزات دو سـایت چمـران و کوشـک نصـرت
از مجموعــه ســایتهای انتخــابی سیســتم  DMRخریــداری و
راهانــدازی گردیــده اســت .نظــارت بــر نصــب وراه انــدازی ایــن
دو ســـایت نیز به عهـــده شرکت صنایع ندا بوده اسـت.

رویدادهای پیش رو

99952556
99991529
office@eptp.ir
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