نام شرکت

آزمایشگاه شبیهسازی و پردازش داده دانشگاه تهران
عنوان فرعی
پیچدک

مسئله
➢ فازهای پایین دستی عامل اصلی ریسک در معدنکاری :مدل زمین شناسی و ذخایر معدنی
✓  73درصد از پروژههای معدنی در کشورهای کانادا و
آمریکا به دلیل مشکالت موجود در مدلسازی ذخیره،
منجر به از دست دادن  1106میلیون دالر در سرمایه-
گذاری شدهاند.

پله معدنکاری

✓ بوکستون و بندورف ( )2013نشان دادند که با انجام
عملیات تطابق هزینه های هدر رفته در یک معدن تا 5
میلیون دالر در طی یک سال کاهش می یابد.

نوار نقاله

مدل ساخته شده

1

راهکار
اگر مدل نتواند مشاهدات موجود یا جدید را پیش بینی کند ،پاالیش شده و یا حتی رها
خواهد شد.

سوال این است که چطور باید این اشتباهات را از بین برد؟

1

محصول

1

امکانات

✓ همکاری با شرکتهای معدنی و پارک علم و فناوری با درآمد پایین جهت نشان دادن کارایی باالی نرم افزار

سال 1399

سال 1398

بررسی امکان پذیری ارائه نرم
افزار تطابق جهت افزایش دقت
مدل کانسار در حین فرایند
استخراج مواد معدنی

بروزرسانی مدل فضایی گوگرد
معدن یک گلگهر سیرجان با در
نظر گرفتن عدم قطعیت زمین-
شناسی

مدت زمان قرار داد  9ماه

1

مدت زمان قرار داد  2سال

مطالعات بازار

1

مطالعات بازار
ایران
مرحله

تعداد

درصد قابل پیادهسازی

پروانه اکتشاف

3417

 70درصد

پروانه بهرهبرداری

7415

 60درصد

بازار

1

صنعت

دانشگاه

بازار داخلی

سال دوم بعد از تولید و پس از معرفی محصول به صنعت

سال سوم بعد از تولید

بازار خارجی

سال سوم بعد از تولید محصول

سال پنجم بعد از تولید و پس از معرفی محصول
به در جوامع علمی خارجی و چاپ مقاالت

مدل درآمدی خدماتی
بر طرف کردن نیازهای اساسی معادن داخلی و خارج از کشور ،با ارائه تخصص و کارهای عملی انجام شده توسط اعضای سازنده نرم افزار ،در
چارچوپ قرار دادهای صنعتی

1

سال

تعداد پیشنهادات ارائه شده

تعداد پروژههای داخلی

تعداد پروژههای خارجی

درآمد سال

1

20

4

0

8000000000

2

30

6

0

15000000000

3

50

15

8

67000000000

مدل درآمدی فریمیوم
✓ خدمات پایهای که شرکت ارائه میدهد رایگان است و کاربران باید برای درخواستهای اضافی و اقدامات بیشتر و غیره ،پول پرداخت
➢ امکان استفاده رایگان از نرم افزار مذکور برای مدت زمانی کوتاه
➢ سبب آشنایی کاربر با فضای کاری آسان و ویژگیها و برتریهای محصول شده ،و سبب ترغیب کاربر برای خرید آن خواهد شد.

1

کنند .

تحلیل رقبا

1

نام نرم افزار

مدلسازی زمین آماری سنتی

مدل سازی زمین آماری پیشرفته

عدم قطعیت توام زمینشناسی

ساخت مدل بلوکی

بروز رسانی مدل

دیتاماین

*

-

-

دستی

-

لیپفراگ

*

-

-

اتوماتیک

دستی

سورپک

*

-

-

دستی

-

اسجیمز

*

*

-

-

-

وینجسلیب

*

*

-

-

-

نرم افزار پیشنهادی

*

*

*

اتوماتیک

*

تیم بنیانگذاران
دکتر سجاد طالش حسینی

پرفسور یورگ بندورف

دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی فرایبرگ آلمان

تعداد  18مقاله در ژورنالهای داخلی و خارجی

تعداد  80مقاله در ژورنالهای بین المللی معتبر

مولف یک کتاب مرتبط با موضوع کاری

مولف سه کتاب مرتبط با موضوع کاری

تسلط کامل بر برنامه نویسی در فضای متلب و پایتون

سابقه انجام پروژههای صنعتی در کشورهای مختلف

سابقه انجام پروژههای صنعتی داخلی

دکتر امید اصغری
دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
تعداد  97مقاله در ژورنالهای داخلی و خارجی
مولف دو کتاب مرتبط با موضوع کاری
سابقه انجام پروژههای صنعتی داخلی و خارجی

1

پرفسور خاویر امری
دانشگاه شیلی
تعداد  150مقاله در ژورنالهای بین المللی معتبر

مولف دو کتاب مرتبط با موضوع کاری
تسلط کامل برنامه نویسی در فضای متلب
سابقه انجام پروژههای صنعتی در کشورهای مختلف

مدل کسب و کار

1

نکات برجسته برای سرمایهگذاری
الف – ساخت نرم افزار تخصصی به منظور مطالعات زمین آماری با استفاده از الگوریتمهای جدید
ب – امکان بروز رسانی مدلهای زمین آماری در حین فرآیند معدنکاری

ج – تبدیل مدلهای استاتیکی زمین آماری به مدلهای دینامیکی و امکان ایجاد تغییرات لحظهای در برنامه ریزیهای
استخراج

1

