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ر سازوکا هاآناز  تیحما یو الزم است برا ستندین انیبنهنوز شرکت دانشدارند، اما 

 الزم را فراهم کرد.
 بازار یریگشکل رساختیز یمنزلهبه یفناور یگذار: ارزشیمال نی( فراتر از تأمد

 انیبندانش یهاتبادل شرکت

هستند  یبازار ازمندین تیادامه فعال یبرا بنیانی دانشهامدنظر داشت که شرکت دیبا

 یور شیاز مسائل پ یکیشود.  دوفروشیخر یسادگشرکت به ازیو امت یکه فناور

 نیبزرگ و تأم یهااتصال به شرکت یچگونگ ،یحوزه فناور انیبندانش یهاشرکت

کار است. در بازار  نیا یبرا هاآننامشهود  ییدارا یگذارارزش یوثیقه الزم با چگونگ

ل مث ،و مانند آن دهیصاحب ا یشرکت نوپا ،یتکنولوژ ازیامت ر،یخطرپذ یهاشرکت

است که هنوز فراهم  ییهارساختیز ازمندیبازار ن نی. اشودیم دوفروشیکاال خر

ها شرکت در قانون تجارت ممکن است مدت دوفروشیخر فاتیمثال تشر ی. براستین

یطورهمراه داشته باشد. به یو فروشنده مشکالت خاص داریخر یبکشد و برا ولط

بازار  هیپا کهیدرحال تدافیاتفاق م یسختشرکت به ازیامت دوفروشیدر عمل خر که

شرکت را  گذارهیبازار، سرما نیا در .هاستشرکت دوفروشیخر ر،یوکار خطرپذکسب

 انیم نی. در اکندیواگذار م یمتقاض ایبزرگ  یهابه شرکت تیو پس از تقو دهیخر

 یگذارهیعلت است که آن را سرما نیبه هم .انجامدیبه شکست م یادیموارد ز

شرکت  کیموارد سود حاصل از فروش  ی. در مقابل، در برخنامندیم ریخطرپذ

و  یمانند صندوق نوآور یمؤسسات کهیدرحال ت،ی. درنهاکندیجبران م ار هانهیهز

وارد  ییوکارهاکسب نیبه چن دیها باها و شرکتصندوق ریعالوه بر سا زین ییشکوفا

 .ستین بازکارها  نیانجام ا یبرا یازنظر قانون هاآندست شوند، 

اما  شد؛یم شهیاند هاآنراجع به  دیمسائل با نیاز ا یآمدن برخ شیقبل از پ اگرچه

را به  هارساختیفراهم کردن ز یالزم برا یرویها ندسته از شرکت نیفشار امروز ا

 انیبنو اقتصاد دانش ینوآور ینظام مال لیتکم نکه،یآخر ا سخن .وجود آورده است

 ینوآور هیها از مراحل اولشرکت ازیموردن یمال یابزارها فیبه ط یدهمستلزم شکل

 یرهاها در بازاوکار تا توسعه و بلوغ شرکتکسب یالگو ایو  ندیدر قالب محصول، فرآ

ارائه خدمات  ،«یسنج اعتبار»در حوزه  یتخصص یمال یاست. ابزارها یالمللنیب

 تیریو مد لیتحل» ینهادها زیمرتبط با آن و ن یفن یو استانداردها «یمال یابیارز»

 یمفقوده نظام مال یهاهمچنان حلقه نده،یخصوصاً معطوف به عملکرد آ «سکیر

 در کشور هستند. یو توسعه نوآور انیبناقتصاد دانش
1396نامه علم و فناوری، دوره هفت، شماره یک، بهار ترویجی سیاست -رفته از فصلنامه علمیبرگ  

 

 دوم بخش -انیبندانش یهاشرکت یمال نیمسائل و مشکالت تأم یبررس
 ریخطرپذ یگذارهیب( سرما

ا ت شدهسیدر کشور تأس یردولتیغ یصندوق پژوهش و فناور 18تاکنون حدود 

 نیمحصول در ا دیتوسعه و تول یرا برا یو عموم یمشارکت بخش خصوص

ل در حا ن،ید. باوجودانبخش لیتسه ر،یخطرپذ یگذارهیسرما قیها، از طرشرکت

 انیبندانش یهااز شرکت تیحما بابتها از صندوق نیاز ا کدامچیه باًیحاضر تقر

درآمد این . کنندیکسب درآمد نم ،ریخطرپذ یگذارهیوکار سرماو کسب

 نامهصدور ضمانت ایها، در بانک هیسپرده کردن سرما قیاز طر ها عمدتاًصندوق

ها صندوق نیا هیاز سرما یادیبخش ز کهیی. ازآنجاشودتأمین می یو کارگزار

از توسعه  ریغبخشی از این سرمایه در مواردی  برخی اوقاتلذا سهم دولت است، 

ها شرکت یها، برخصندوق نی. در کنار اشودصرف می انیبندانش یوکارهاکسب

 یگذارهیسرما یهااند. صندوقواردشده ریخطرپذ یگذارهیدر امر سرما زین

 ریخطرپذ یگذارهیوکار سرمادر کسب یتیاند موفقنتوانسته زین یبورس ریخطرپذ

بانک  تیمحور اکه بازار پول، ب ردیگیت مأمسئله ازآنجا نش نیداشته باشند. ا

ازار ب نیهاست. ادسته از شرکت نیا یمال نیتأم یفاقد انعطاف الزم برا ،یمرکز

و کمتر از  کندیارائه خدمت م شود،یکه در قالب وام ظاهر م یاز ابزار پول شتریب

که  دهدینشان م تجربه کهیدرصورت .بردیسود م یمال نیتأم یهاوهیش گرید

عالوه، به. ستندین دیوکارها چندان مفکسب نیا یبر وام برا یمبتن یهامدل

 انینبدانش یهاشرکت شتریبزیرا  وجود دارد هاوام نیبر سر اخذ ا زین یمشکالت

 .درنندا یگذار قهیوث یبرا ییکوچک و متوسط و نوپا هستند و دارا یهاشرکت
 ؟یدانش یهاتیفعال یمال نیا تأمی انیبندانش یهاشرکت یمال نی( تأمج

 یهاتیفعال یمال نیو نظام تأم انیبنشرکت دانش یمال نیمواقع نظام تأم یبرخ

که  انیبندانش یهااز شرکت یاری. بسشوندیداده نم زیتم یخوببه یعلم

 یگرنت علم ازمندیدرواقع ن رند،یگیقرار م یو فناور یمعاونت علم تیموردحما

دن . وام داازمندندیبه کمک ن نانجام آ یدارند و برا یقاتیفکر تحق هاآنهستند. 

 یهنوز بضاعت الزم برا هاآن رایاست، ز نیآفرها مشکلا شرکتیافراد  نیبه ا

دام و استخ مهیب ات،یمانند مال یمیافراد هنوز با مفاه نیحضور در بازار را ندارند. ا

مرحله  نیرا ندارند. در ا یانجام کار اقتصاد هیو سرما ستندیآشنا ن یانسان یروین

 یانیبندانش دهیا هاآنکمک کرد.  هاآنبه  یقاتیانجام کار تحق یالزم است برا
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پارک علم و  یاندازطرح راه یمجر ،یشبگاه فیلط

 شورایجلسه دوم  .دیامضاء و ردوبدل گرد روین یفناور

با موضوع  98ماه سال دی 23پارک نیز در تاریخ 

های اندازی کارخانههبررسی مدل عملیاتی را"

ها و هندهدنوآوری نیرو جهت حمایت از شتاب

 یهایژگیوو اعضای شورا  برگزار شد" هاآپاستارت

با  هاآنخاص کارخانه نوآوری نیرو و تفاوت اساسی 

 وکارکسبنوآوری متعارف، مدل  یهاکارخانه

و  موردبحثرا  هاآننوآوری و خروجی  یهاکارخانه

 .قراردادندگفتگو 
 

دستاوردهای واحدهای فناور 

 مستقر در مرکز
از  یکیعنوان به "آور پارسفن بویز"شرکت 

صنعت  یفناور مستقر در مرکز توسعه فناور یواحدها

 زاتیو تجه ساتیتأس شگاهیدر نما یبرق و انرژ

 یکه در اواخر مهرماه سال جار یشیو گرما یشیسرما

تهران بود، حضور داشت.  یالمللنیب شگاهیدر محل نما

 دکنندگانیگروه تول کی شگاهینما نیا هیدر حاش

تحت عنوان شرکت  هیاز کشور ترک یآب یکولرها

Alindair نمودند. دیشرکت بازد نیز غرفه اا 

  

 
 

گروه  در چند نوبت از شرکت و کارخانه  نیا نیهمچن

 دیآور پارس در قلعه گنج کرمان بازدفن بویشرکت ز

 یمنجر به عقد قرارداد همکار تینمودند که درنها

 نیشد. از عناو دینسل جد یآب یکولرها دیتول نهیدرزم

اشاره  لیبه موارد ذ توانیقرارداد م نیدر ا شدهمطرح 

 :نمود

و نصب خط  یاورجهت انتقال فن یگذارهیسرما -1

آور فن بویدر محل کارخانه ز یکولرآب یپد سلولوز دیتول

 ،استان کرمان پارس در قلعه گنج

جهت چند مدل  Alindairاز شرکت  یاورانتقال فن -2

 د،یحمل نسل جدقابل یکولرآب

از  مشترک یدیتول یو پد سلولوز یصادرات کولرآب -3

عراق  ه،یافغانستان، ازبکستان، ترک یبه کشورها رانیا

 و ه،یهمسا یکشورها ریو سا

 تبه شرک پارس آورفنشرکت زیبو  یاورانتقال فن  -4
Alindair. 

 

. کاربر دهدیمقطعه مورد بازرسی را نشان داخـل 

( با استفاده از اطالعات Level I, II, III)متخصص 

، عیوب احتمالی داخل قطعه را شدهدادهنمایش 

شناسایی نموده و نسبت به پذیرش یا رد آن قطعه و 

 .دینمایم اظهارنظرفرآیند 

کامل از خارج از  طوربهاین دستگاه در حال حاضر 

ای این طرح آن . هدف از اجرشودیم نیتأمکشور 

تجهیز در داخل کشور، بازار  است که با ساخت این

 نماید. نیتأمداخل و خارج را در این زمینه 
 

شورای  اتجلسبرگزاری ج( 

 پارک علم و فناوری نیرو
  

 یدازانراه رو،ین ینوآور ستمیاستقرار اکوس یدر راستا

از  تیباهدف حما روین یپارک علم و فناور

 در صنعت انیبنوکارها و توسعه اقتصاد دانشکسب

و منابع  قاتیآب و برق در دستور کار معاونت تحق

 قرارگرفته است. یانسان
 

 
 

 یاندازطرح راه یانتصاب مجر یاساس و در پ نیبر ا 

 یجلسه شورا نینخست رو،ین یپارک علم و فناور

 ماهیپارک در روز دوشنبه مورخ نهم د یاندازراه

 یو منابع انسان قاتیدر دفتر معاونت تحق 1398

جلسه که با حضور  نیبرگزار شد. در ا رویوزارت ن

ه مؤسس رو،یپارک شامل پژوهشگاه ن یاصل نفعانیذ

 و رو،ین یتخصص یهاآب، مؤسسه آموزش قاتیتحق

ساتکاب همراه بود، اهداف و  یمادر تخصص کتشر

 و مورد  یپارک بررس یاندازطرح راه یاتیبرنامه عمل

 اعضاء شورا قرار گرفت.  بیتصو
 

 
 

و  یکیزیف یهاتیمنظور استفاده از ظرفبه نیهمچن

ر د روین یتخصص یهامؤسسه آموزش یانسان یروین

شعب پارک در سراسر کشور،  یاندازراه یراستا

 ریدکتر بانان مد یجناب آقا انیم یهمکار هنامتفاهم

 ر دکت یو جناب آقا روین یتخصص یهامؤسسه آموزش

 

 

 اخبار مرکز

 برگزاری کمیته پذیرشالف( 
 

در  1398در سال  رشیپذ تهیجلسه کم نیازدهمی

 یهاطرحجلسه،  نی. در ابرگزار شد ماهیهجدهم د

 یزدارسوبو ساخت دستگاه  یطراح"

بازده و کاهش مصرف  شیجهت افزا کیالتراسون

ساخت "طرح  ،یبلوک نیمع یاز جانب آقا "یانرژ

 "(UT) کیبه روش التراسون یدستگاه آزمون فن

 دیو تول یطراح"طرح  کرنگ،یمسعود  یااز جانب آق

و   زیاز جانب شرکت توان ر "براشلس یموتورها

 "مهیهوشمند دوس دیو ساخت کل یطراح" طرح

ر قرا یابیو ارز یموردبررس انیآرش آباد یاز جانب آقا

 ،رشیپذ تهیدر کم هاطرح نیا یگرفت. پس از بررس

 نیچنو هم کرنگیو  یبلوک انیآقا یهاطرحبا ارسال 

 یبه شورا زیاز جانب شرکت توان ر شدهارائهطرح 

. در ادامه، پس از ارائه طرح دیمرکز موافقت گرد

  "مهیهوشمند دوس دیو ساخت کل یطراح"

طرح فوق توسط  یو نقد و بررس انیآباد یتوسط آقا

اعضا با  رش،یپذ تهیکم یداور محترم طرح و اعضا

 .کردندمرکز موافقت ن یارسال طرح فوق به شورا
 

ب( برگزاری شصت و هفتمین 

 شورای مرکزجلسه 
شصت و هفتمین جلسه شورای مرکز در 

برای بررسی دو طرح  01/11/1398مورخ  شنبهسه

آب  زریو ساخت دستگاه آناال یطراح"

متعلق به شرکت پویش تدبیر کرانه و  "حملقابل

دستگاه آزمون فنی به روش ساخت "طرح 

متعلق به آقای مهندس یکرنگ  "(UTآلتراسونیک )

با حضور اعضاء شورا تشکیل شد. پس از بحث و 

بررسی و ارائه نقطه نظرات، هر دو طرح مورد تصویب 

 قرار گرفت.

آب  زریدستگاه آناال"محصول شرکت اول 

سنجش پارامترهای  منظوربهکه  است "حملقابل

های گوناگون، آمونیاک، سود، مختلف )غلظت یون

هیدرازین، دی و تری سدیم فسفات و...( آب شرب، 

های صنعتی و کشاورزی، پساب، ینیرزمیز یهاآب

حرارتی بکار خواهد رفت.  یهاروگاهینپایش آب 

از  ترکماین دستگاه  شدهتمامقیمت  رودیمانتظار 

 نمونه خارجی آن باشد. 50%

طرح دوم، ساخت یک محصول حاصل از انجام 

غیر مخرب است که در صنعت  یهاآزموندستگاه 

، بازرسی هادکلفنی )بازرسی فنی  یهایبازرسبرای 

بتن، بازرسی فنی نقاط مختلف نیروگاهی و...( بکار 

 . این تجهیز، به یک پروب آلتراسونیک متصلرودیم

و با ارسال و دریافت امواج آلتراسونیک و  شودمی

 ت ـر، وضعیـه کاربـی بـافتـدری یهاگنالـیسنمایش 
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 یک بحث کوتاه علمی

 نسل پنجم شبکه تلفن همراه 

 G4یک استاندارد صنعتی است که جایگزین استاندارد رایج کنونی  5G فناوری

LTE است که سرعت آن از تکنولوژی  یاگونهبهطراحی این استاندارد  ،واهد شدخ

G4 LTE  نوکیا از است. شرکت برابر(  100تئوری  ازلحاظ) ترعیسربسیار

معتقد است که سرعت نسل پنجم در بدترین شرایط  5Gپر و پا قرص طرفداران 

 گریدیعبارتبهمگابایت در ثانیه خواهد بود! یا  100شرایط  نیترپرتراکمممکن و 

. "ر از بهترین شرایط نسل چهارم استتبرابر سریع 4بدترین شرایط نسل پنجم، "

 یهاتلفنافزایش سرعت اتصاالت اینترنتی  صرفاً البته هدف این استاندارد 

و  جاهمهرا در  یپرسرعتبسیار  میسیبهوشمند نیست. این استاندارد، اینترنت 

هوشمند و ابزارهای اینترنت  یهاخانهخودروهای متصل،  ازجمله زهایچهمهبرای 

در های نسل پنجم این است که ، فراهم خواهد کرد. از دیگر ویژگی(IoT) اشیا

دستورات، سرعت بارگذاری  زمانمدتو لذا  افتهیکاهشبه مقدار زیادی  تأخیرآن 

یلیم 4 تأخیرنهایت  5G، در ابدییمها کاهش ها و فیلمصفحات اینترنت، برنامه

 .بسیار کمتر است 4G فناوری هیثانیلیم 20خواهد بود که در مقایسه با  هیثان

این ! )کردثانیه دریافت  6ساعته را در  2یک فیلم  توانیم 5G، با فناوری رونیازا

 .کشد(طول میساعت  26و در نسل دوم دقیقه  6در نسل چهارم عدد 

 

 
 

 نحوه عملکرد -1

متعددی  یهایتکنولوژاز  العادهفوق یهاسرعترای دستیابی ب  5Gاستاندارد

تا  30سیم یعنی بین طیف بی یباال فرکانسباند  در 5G شبکه. ردیگیمبهره 

ود. شمتری یاد میکند که از آن با عنوان طیف موج میلیگیگاهرتز عمل می 300

های اطالعاتی را با سرعت بسیار باال داشته متری امکان انتقال بستهمیلی امواج

 های نسل چهارمتری که در شبکهتوانند مشابه با امواج فرکانس پاییناما نمی

 یهافرکانساز  درگذشتهجا شوند. هجاب (گاهرتزیگ 6)باندهای زیر  شاهد هستیم

        رادار استفاده  یهاستمیسو  هاماهوارهبرای برقراری ارتباط میان  صرفاًمذکور 

 سخت ءیا سایر اشیا هاساختمانقادر به عبور آسان از  یمتریلیماما امواج  ؛شدیم

یا به  " Small Cells" برای حل این مشکل از 5G رونیازاو محکم نیستند، 

کوچک در  یهاسلولکمک خواهد گرفت؛  "کوچک یهاسلول"تعبیری 

در مناطق متراکم شهری  توانیمبسیار کوچکی هستند که  هاستگاهیاحقیقت 

معضل عدم پوشش مناسب  بیترتنیابه. قراردادمتری  250را در فواصل  هاآن

 .مرتفع خواهد شد هامکاندر این 
 

 
 

 "انبوه ورودی و خروجی"یا  Massive MIMO از فناوری کوچک یهاسلول

 خانگی مجهز به فناوری میسیبممکن است شما یک روتر . کنندیمهم استفاده 

MIMO با  زمانهممتعدد، قادر به تعامل  یهاآنتن یریکارگبهاشته باشید که با د 

 از کیی با تعامل ابتدا روتر نیست نیازی حالت این در باشد؛ مختلف میسیب ابزار

 رودیو فناوری در. نماید شروع را بعدی ابزار با گفتگو و رسانده پایان به را ابزارها

         استفاده هاستگاهیا از هرکدام در آنتن زیادی بسیار تعداد از انبوه خروجی و

 از فناوری بیم فورمینگ هاگنالیسهدایت بهتر  منظوربه هاآنتن ضمناً . شودیم

(Beamformingا ) این فناوری موجب هدایت  یریکارگبه. با کنندیمستفاده

 .شودیمبه ابزارها و کاهش تداخل برای سایر ابزارها  میسیبدقیق سیگنال 

و به همین خاطر  اجراشده دوطرفه کامالً ییهاسامانهر قالب د  5Gیهاستگاهیا

در یک فرکانس مشترک هستند. در حال حاضر  زمانهمقادر به ارسال و دریافت 

ارسال و دریافت هستند که این امر  یهاحالتمجبور به تغییر بین  هاستگاهیا

تصویری کوچک از  صرفاً  هانیاخواهد شد.  هادادهموجب کندی پروسه تبادل 

رای افزایش سرعت تبادل اطالعات ب  5Gدر شدهگرفتهبه کار  هایفناوریبرخی 

 .بود
 

 اصطالحات فنی - 2

جود واصطالحات فنی  برخیدر مطالب مرتبط با نسل پنجم شبکه تلفن همراه، 

 .میکنیمرا ذکر  هاآندر زیر اهم که  دارند
 

 متریامواج میلی -الف 

امروزی با مشکل افزایش گستره اطالعاتی که توسط کاربران  سیمهای بیشبکه

. ، مواجه هستندشودهای الکترونیکی مختلف، تبادل و مصرف میو دستگاه

، در این نیازاشیپ، همچنان از همان طیف فرکانس رادیویی که تا نیباوجودا

و  نکاهش پهنای باند برای کاربراکه  شودشده بهره گرفته میبستر استفاده می

ا ردهی و حتی بروز قطعی بیشتر در ارتباطات کاهش سرعت سرویس جهیدرنت

 باعث شده است.

ها روی طیف جدیدی است یکی از راهکارهای برای حل این مشکل، انتقال داده

امر باعث شده  ایناست.  نشدهاستفادههای همراه برای سرویس نیازاشیپکه تا 

های متری که از فرکانسامواج میلی ازهای مختلف دهندهسرویساست که 

تا  30 هایی بینمتری در فرکانسکنند. امواج میلی استفادهبرند باالتری بهره می

گیگاهرتز  6تر از شوند که در مقایسه با باند فرکانسی کمگیگاهرتز منتشر می 300

. این امواج، رندیگیمشد قرار استفاده می درگذشتههای همراه که در دستگاه

اند که طول متفاوتی از یک تا ده گذاری شدهمتری نامهای میلیموج جهتازآن

های هوشمند امروزی متر دارند. در مقام مقایسه، امواج رادیویی که در گوشیمیلی

 متر طول دارند.شوند چند ده سانتیاستفاده می

ز امواج ای و راداری اهای ماهوارهتا به اینجای کار، تنها اپراتورهای سیستم

، برخی نیباوجودااند. های مختلف استفاده کردهمتری در پروژهمیلی

های همراه نیز استفاده از این امواج را برای ارسال اطالعات بین دهندهسرویس

 اند. با تمام احوال،مشخص ارتباطی آغاز کرده دونقطههای مختلف نظیر ایستگاه

های ارتباط میان کاربران دستگاه متری برای برقراریاستفاده از امواج میلی

ها، راهکاری کامالً جدید و متفاوت الکترونیکی همراه با یک ایستگاه نزدیک آن

 است.

ز توانند عبور آسانی را امتری آن است که نمیکارگیری امواج میلیایراد اصلی به

ا هنها و دیوارها تجربه کنند. عالوه بر این، امکان جذب آموانعی نظیر ساختمان

توسط شاخ و برگ درختان یا حتی باران هم وجود دارد. همین امر باعث شده 

های سنتی تلفن همراه را با تکنولوژی جدیدی به نام های نسل پنجم، دکلشبکه

 ( غنی کنند.Small Cellsهای کوچک )سلول
 

 های کوچکسلول -ب 

 هستند که برای یحملقابلهای مینیاتوری ایستگاه درواقعهای کوچک سلول
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 ها را در هر فاصلهتوان آنانرژی حداقلی نیاز دارند و میارائه عملکرد مطلوب، به 

تر در شهرها نصب کرد. برای جلوگیری از متری یا مقداری بیشتر و کم 250

ها توانند هزاران نمونه از این ایستگاهها، اپراتورهای مختلف میتضعیف سیگنال

ارهای ای از راهکای که مانند مجموعهرا در هر شهر نصب کنند تا شبکه

های پایه دریافت کرده و به کاربران در ها را از دیگر ایستگاه، سیگنالاعتمادقابل

 کند، شکل گیرد.هر منطقه ارسال می

جا متری را جابهامواج میلی کهیدرصورتهای کوچک، های موجود در سلولآنتن

های سنتی باشند. این تفاوت اندازه، تر از آنتنکوچک مراتببهتوانند می د،کنن

تر خواهد کرد. ها و دیگر نقاط مشخص، سادهفراز ساختمان ها را برنصب سلول

ه ها را بوری بیشتر از طیفتواند بهرهها میاین زیرساخت متفاوت برای شبکه

پنجم  ( در شبکه نسلBase Stationsهای پایه )همراه داشته باشد. ایستگاه

علی های همراه فهای پایه در شبکهتعداد آنتن بیشتری هم در مقایسه با ایستگاه

استفاده  Massive MIMO دارند تا بتوانند از تکنولوژی جدید دیگری به نام

 کنند.
 

 Massive MIMO -ج

ا ههای فعلی نسل چهارم از دوازده درگاه برای آنتنهای پایه در شبکهایستگاه

رگاه ، هشت دنیبنیدرابرند تا تمامی ترافیک سلوالر را مدیریت کنند. بهره می

ین است. ا شدهگرفته در نظر هاکنندهافتیدرها و چهار درگاه برای برای فرستنده

رت توانند از صدها پوشبکه نسل پنجم می های پایه دردر حالی است که ایستگاه

توان تعداد آنتن بیشتری را در یک آرایه واحد ، میبیترتنیابهکنند. پشتیبانی 

جا داد. این ساختار به معنای آن است که یک ایستگاه پایه امکان دریافت و ارسال 

بیشتری از کاربرها خواهد داشت.  مراتببهتعداد  مبدأ، از هرلحظهها را در سیگنال

برابر یا حتی بیشتر،  22های همراه تا همین امر باعث خواهد شد ظرفیت شبکه

به  MIMO شود.نامیده می Massive MIMO یابد. این تکنولوژی، شیافزا

سیمی را شرح های بیمعنای چند ورودی، چند خروجی است. این عنوان، سیستم

کننده برای ارسال و و دریافت کنندهارسالدهد که از دو یا تعداد بیشتر می

 Massive کنند.استفاده می زمانهم طوربهها دریافت مقادیر بیشتر داده

MIMO طح ه سداد آنتن بیشتر، بگیری از تعهای تلفن همراه را با بهرهشبکه

 دهد.می اءجدیدی از استانداردها ارتق
 

 (Beamforming) پرتوها یده فرم -د 

ه سلوالر های پایای برای ایستگاهسیستم ویژه درواقعدهی به پرتوها قابلیت شکل

(Cellular Base Stations )ترین مسیر تحویل آید که بهینهمی حساببه

اطالعات به یک کاربر مشخص را شناسایی کرده و در این مسیر، میزان تداخل 

دهد. بسته به وضعیت موجود و در طول فرایند انتقال را کاهش می جادشدهیا

تکنولوژی در دسترس، راهکارهای متفاوتی برای استفاده از این سیستم در 

متری، است. در خصوص امواج میلی شدهگرفته نظردر های نسل پنجم شبکه

کند. دهی به پرتوها، مجموعه متفاوتی از مشکالت را مرتفع میشکل

ای از اشیا سد شده و توسط مجموعه یآسانبههای سلوالر ، سیگنالمثالعنوانبه

 دهی به پرتوهاشوند. در این وضعیت، شکلهای طوالنی، تضعیف میدر مسافت

ای از پرتوها که به با متمرکز کردن یک سیگنال موجود در مجموعهتواند می

انتشار در چند جهت، به تقویت  یجابهکنند، مقصد یک کاربر مشخص حرکت می

بدون ایجاد تداخل  همآنسیگنال کمک کرده و شانس رسیدن آن به کاربر را، 

 افزایش دهد.
 

 استانداردهای متفاوت - 3

در حال حاضر، سردرگمی عجیبی در خصوص طیف نهایی استانداردهای 

های زنیوجود دارد. اپراتورهای مطرح موبایل گمانه 5G در بستر استفادهقابل

متفاوتی را در خصوص استفاده از سه دسته طیف باند پایین، متوسط و باال انجام 

ند که در حال حاضر هایی هستنمونه درواقعهای پایین و متوسط اند. طیفداده

 بیه بهتر شـف باند باال بیشـا طیـکنیم امهای تلفن همراه استفاده میدر شبکه

یین هایی با باند پانیست بدانید در حالت کلی، طیف است. بد Wi-Fiهای سیگنال

 تری راتوانند مسافت بیشتری را طی کنند اما به همان اندازه، اطالعات کممی

هایی با باند باال، اطالعات بیشتری را حمل کنند. در طرف مقابل، طیفجا میجابه

 تری هم دارند.اندازه پوشش کمکنند اما به همان می

های فرکانس پایین، متوسط آن است تا تمامی طیف 5G سازیایده اصلی پیاده

 را ایجاد کند. گزینه یآل دهیاامر، شبکه  تیدرنهاو باال را باهم ترکیب کرده تا 

مگاهرتز  ۷00، مثالعنوانبهآل آن است تا از طیف فرکانسی سطح پایین ایده

گیگاهرتز  3.5، مثالعنوانبهتر، از طیف فرکانسی متوسط برای پوشش گسترده

تفاده پایین اس تأخیریابی متری برای دستبرای ظرفیت بیشتر و از امواج میلی

ربوط توان مشکالت ممتری با باند فرکانسی باال میشود. با استفاده از امواج میلی

ا های قطار یهای شلوغ نظیر ایستگاهرا در محیطبه ایجاد تراکم باال در شبکه 

 ها مرتفع کرد.فرودگاه

آن  مستلزم 5G یابی به شبکه( دستGSMAانجمن جهانی موبایل ) برگزارش بنا

خواهید  ازنظراست تا تعداد زیادی از مالحظات و استانداردهایی که در ادامه 

 گذراند رعایت شود:

 ،هابر ثانیه برای انتقال داده گیگا بیت 10تا  1ارتباطی با سرعت  .1

 ،شدهمشخصای برای انتقال اطالعات در مسیر بسته ثانیهیک میلی تأخیر .2

 ،مساحت شدهمشخصبرابری به ازای هر واحد  1000پهنای باند  .3

 ،های متصلبرابری تعداد دستگاه 100تا  10افزایش  .4

 ،درصدی 99.999دسترسی  .5

 ،درصدی 100پوشش  .6

 ، وف انرژی شبکهدرصدی در مصر 90کاهش  .۷

ر مختلف حاض هایمؤلفهجویی در مصرف انرژی برای بهبود چشمگیر صرفه .8

 .در این شبکه

( نیز مشخصاتی را اعالم کرده ITUالمللی تکنولوژی )از طرف دیگر، اتحادیه بین

باید به  5G هایتأییدیه دریافت برای هادهندهسرویس مرجع، این منظر از که 

 نمایش بگذارند:

 ،بر ثانیه گیگا بیت 20نرخ دانلود حداکثری  .1

 ،بر ثانیه گیگا بیت 10نرخ آپلود حداکثری  .2

ها در یک باند فرکانسی وری طیفی در دریافت دادهحداکثر نرخ بهره .3

 ،بیت بر ثانیه 30مشخص، به میزان 

ها در یک باند فرکانسی وری طیفی در ارسال دادهحداکثر نرخ بهره .4

 ،ت بر ثانیهبی 15مشخص، به میزان 

 ، وتوسط کاربران هیثان برمگابیت  100تجربه نرخ دانلود  .5

 .مگابیت بر ثانیه توسط کاربران 50تجربه نرخ آپلود  .6
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 نیاست. او در ا Techstarts گذارانیو بن ریخطرپذ یگذارهیصندوق سرما دومؤسس  سندهیدر شهر شما، نو نانهیکارآفر ستمیاکوس کیساخت 

 نیساخت ا فهیکه وظ پردازدیم یانسان انیدو جر یو به معرف دیگویم کایدر شهر بولدر امر آپیجامعه استارت کیکتاب از تجربه خود از ساخت 

ها، کنند و خوراک دهنده تیرا هدا آپیاستارتجوامع  دیهستند که با نانیها. رهبران همان کارآفردارند، رهبران و خوراک دهندهبر عهده راجامعه 

اخته هرکدام پرد فهینقش و وظ حیهستند. او سپس با تشر انیو مرب گذارانهیسرما ها،دهندهسیبزرگ، سرو یهاها، شرکتدانشگاه ،یمراکز دولت

 .کندیم یرا معرف کندیجامعه کمک م نیکه به ساخت ا ییهاو برنامه هادادیو رو

 معرفی یک کتاب 
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 موفق مرکز هایشرکتمصاحبه با  

تر آشنایی بیش جهت، لطفاً شما در این مصاحبه حضورتشکر از ضمن  "کرانه  ریتدب شیپو "شرکت  محترم مدیرعامل ،یشکرالهمهندس جناب آقای 

 خالصه پاسخ دهید: صورتبهزیر  سؤاالت بهخوانندگان پیک رویش 
 

  بگویید.ابتدا مختصری از شرکت و شروع فعالیت آن در مرکز 

 ینور سنجفیطساخت دستگاه  دهیبا ا 1392فعال دانشگاه در سال  دیصنعت و اسات نیاز متخصص ی( به همت جمعزتکیکرانه )ف ریتدب شیشرکت پو

منتقل شد و از  رویبه پژوهشگاه ن 1395و در سال  درآمد یطوس نیرالدینصخواجهمرکز رشد دانشگاه  تیبه عضو 1393شد. در سال  لیاسپکترومتر( تشک)

 یبانیو ساخت و پشت یطراح ن،یمجموعه تأم نیا یهاتیفعال. اهم دینمایم تیفعال یصنعت برق و انرژ یمرکز توسعه فناور رمجموعهیز عنوانبهآن به بعد 

 .باشدیم ع،یبه صنا انهفناور یهاحلراهو ارائه  یقاتیو تحق یشگاهیآزما یتخصص زاتیو تجه ینانو فناور ،یکیاپتوالکترون هایفناوریبا  زاتیاز تجه
 

 اید؟هایی کسب کردهدر دوره استقرار خود در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی چه موفقیت 

شناخته شد. از  1نوپا نوع  بنیاندانششرکت  عنوانبه زتکیگرفت و شرکت ف انیبندانش هیدییتأ زتک،یدو محصول از محصوالت ساخت ف 1395در سال 

در حوزه علوم و  گریمحصول د 4اطالعات و ارتباطات و  یدر حوزه فناور یکی دیمحصول جد 5به بعد موفق به توسعه محصوالت خود و افزودن  1395سال 

 ،یمشابه داخل یو نبود کاال هاتحریم که باشندمیمهم صنعت  نیازهایاز  یکی کنندهبرآوردهمحصوالت  نیکه هرکدام از ا میشد یراهبرد هایفناوری

 را دچار مشکل نموده بود. کنندگانمصرف
 

 یک از تسهیالت مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی بیشتر در پیشبرد اهداف و تحقق ایده محوری شرکت شما مؤثر بوده است؟کدام 

مرکز حضور  یغرفهدر  ر،یپذ دیتجد هایانرژی شگاهینما ریمختلف نظ هاینمایشگاهدر  نی. همچنمیمحل استقرار مرکز استفاده کرد نیما از امکان تأم

 به ما کمک کرد. یابیکه در امر بازار میداشت
 

 توضیح دهید. را چالشی که شرکت شما با آن مواجه بوده است ترینمهم 

 یقطعات حت نیتأم دیدانیمکه  طورهمانبوده است.  رگذاریتأثو فروش ما  تیبر فعال میرمستقیغ طوربهو بازار ارز  هامتیقنوسانات  ریچند سال اخ نیدر ا

و توسعه محصوالت  قاتیتحق کار ی. از طرفرودیم شیپ یکندبه زیتوسعه شرکت ن ذکرشده لیدال نیمتأثر از نوسانات بازار است و به هم زین یاز بازار داخل

و تالش  انیمشتر ینگیکاهش نقد ی. از طرفکندیمنوپا را با مشکل کمبود بودجه مواجه  یهاشرکتباالست که بعضاً  یهانهیهزصرف  ازمندین بنیاندانش

 .میکه با آن مواجه هست است ییهاچالش نیترمهمداخل هستند، از  دیباال که تول یبه محصوالت با فناور انیجذب اعتماد مشتر یبرا
 

  مستقر در مرکز تعاملی داشته یا کار مشترکی انجام  هایشرکتآیا در زمان استقرار شما در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی با سایر

 اید؟داده

 انجام شد اما به توافق و عقد قرارداد منجر نشد. یبله. در چند مورد مذاکرات
 

 هایی از او صورت گیرد؟د دست پیدا کند باید چه حمایتبه نظر شما برای اینکه یک شرکت فناور به اهداف خو 

 داخل باشد. دیبه استفاده از محصوالت تول یردولتیغو  یدولت یاهبخش بیمحصوالت و ترغ یکمک به شرکت فناور، در معرف تواندیم تیحما نیترمهم

 هابخشاز  یاری، اما بسکنندیمعمل  یبهتر از محصوالت خارج یحت ایداخل مشابه و  دیکه محصوالت فناورانه تول نیباوجودا شودیم دهیاوقات د یگاه

مؤثر است. البته مسائل  اریبس هاشرکت نیا یدر توانمندساز انیمشتر نیب یهستند. کمک به اعتمادساز یهمچنان راغب به استفاده از محصوالت خارج

به  توانیم رهیو غ یگزار هیسرما الت،یالب تسهقمرتبط در  یاهبخش شتریب تیفناور است که با حما یهاشرکتمهم  یهادغدغهاز  یکیهمواره  زین یمال

 فناور کمک کرد. یهاشرکت
 

 ای برای دوران بعد از خروج خود از مرکز دارید؟چه برنامه 

 خط تولید پیشرفته و صادرات یاندازراهتوسعه محصوالت، افزایش نیروی انسانی، 
 

 چرا؟ اید چه بوده است؟ وای که در دوره استقرار به آن دست نیافتههدف تعین شده ترینمهم 

، برای ینیبشیپکاهش قدرت خرید مشتریان و صرف هزینه باالتر از  همآنکه علت  میادهینرسکه برای شرکت متصور بودیم،  یاساالنهما هنوز به درآمد 

به آن دست پیدا  میاکردهکه شروع  یتریقوامیدواریم با ورود محصوالت جدید به بازار و پیشبرد برنامه بازاریابی  همآنکه  توسعه محصوالت جدید بود

 کنیم.
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 برق و انرژیصنعت نوین در حوزه  هایفناوریرصد                 
 Al-Air یهایباتر یفناور                

 وم،ینیموجود در هوا با آلوم ژنیهوا از واکنش اکس -ومینیآلوم یهایباتر

 در یانرژ یچگال زانیم نیاز باالتر یکی یدارا هاآن. کنندیم دیتول تهیسیالکتر

آند و حذف  یباال ینهیمشکل در هز لیبه دلهستند، اما  هایانواع باتر انیم

طور به ،یسنت یهاتیواکنش در هنگام استفاده از الکترول یجانب یهافرآورده

را صرفاً به  هاآنموضوع استفاده از  نی. همرندیگیقرار نم مورداستفادهگسترده 

مجهز به  یکیالکتر ی، خودروحالنیباامحدود کرده است.  ینظام یکاربردها

 ونی ومیتیل یتا هشت برابر باتر یشعاع حرکت تواندیم یومینیآلوم یهایباتر

 یهالیهوا از نوع پ ومینیآلوم یهایدارد. باتر زین یترنییپا یکل زنارائه دهد و و

یاترب    نیا ضعفنقطه نیشارژ هستند و ا رقابلیغ یعنی روند؛یبه شمار م هیاول

جو در کاتد  ژنیواکنش خود با اکس یط ومینیآند آلوم کهیهنگاماست.  ها

 دراتهیه ومینیومآل دیاکس لیتشک یبر آب برا یمبتن تیور در الکترولغوطه

را با  یباتر توانیم ن،ی. باوجوداکندینم دیبرق تول گرید یمصرف شود، باتر

 دراتهیه ومینیآلوم دیاکس افتیکه از باز یومینیآلوم دیجد یآندها

و هوا  ومینیآلوم یهایشارژ کرد. اگر باتر یکیصورت مکان، بهاندشدهساخته

 .است یضرور یافتیباز نیچن رند،یقرار گ مورداستفادهطور گسترده به

 یاگر باتر کند،یادعا م  ،یباتر نیو مخترع ا ییایتانیجکسون، مهندس بر وریتر

هوا به همان اندازه  ومینیآلوم یهایاز باتر یکیرا با  Sتسال مدل  ونی ومیتیل

 لومتریک 2410به حدود  لومتریک 595آن از  یشعاع حرکت د،یکن نیگزیجا

 ومیتیل یهوا نسبت به نمونه ومینیآلوم یباتر نکهی. با توجه به اابدییم شیافزا

هوا با وزن معادل  ومینیآلوم یکه اگر از باتر دیگویتر است، جکسون مسبک ونی

حدود  یشارژ کامل قادر خواهد بود مسافت بارکیبا  Sاستفاده شود، تسال مدل 

 کند. یرا ط لومتریک 4345

 پترو کانی نیکان ؛معرفی واحدهای مرکز

 جلیل خدایاری :رعاملیمد

 0912101۷806: تماس شماره

 khodayari@volcanic.ir: یکیپست الکترون   

  :محوری ایده 

 یجابه پالسی کاتدیک حفاظت سیستم سازیپیاده و تعمیم سنجی،امکان بررسی،

 رکتیفایری مرسوم هایروش

 :فعالیت زمینه 

 حفاظت کاتدیک، ارتینگ و تداخل 

  :طرح خالصه

 برق جایهب پالس از استفاده پالس، فناوری و صنعتی الکترونیک فناوری پیشرفت با

 این دهای و شده رایج جوشکاری فرآیند بهبود در و آبکاری فرآیند بهبود در مستقیم

 گیخورد از حفاظت فرآیند بهبود در مستقیم برق جایبه پالس از استفاده شرکت

 .باشدمی کاتدیک حفاظت به موسوم

 مخازن کف زیرزمینی، هایلوله خوردگی از جلوگیری جهت کاتدیک حفاظت

 شرو. است شدهشناخته راهکار بهترین عنوانبه دریایی هایسازه تمامی و ینیروزم

 حفاظت رد اصالحی متدهای ترینپیشرفته از یکی عنوانبه پالسی کاتدیک حفاظت

 استخراج عمیق هایچاه غالف حفاظت برای و است شدهشناخته دنیا در کاتدیک

 روش این سازی امکان جهت مطالعات شرکت این هدف. شودمی استفاده گاز و نفت

 کاتدیک حفاظت. دباشمی غیره و مخازن و لوله خطوط مثل دیگر هایسازه برای

 .است میتعمقابل روش این با نیز مسلح بتن داخل میلگردهای

  :هدف بازار

 هانیروگاه، 

 وهاپاالیشگاه ، 

 ییهای دریاباراندازها و سازهها، اسکله. 

محصول این شرکت درحال حاضر دارای قابلیت تولید صنعتی  :وضعیت آخرین

 می باشند. بوده و درجستجوی بازارهای هدف

 

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                      

     

 
  

 
 

 
 

 

 

  

@eptp_inc 

 

 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،            
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