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مساله

oات را متوقف حوادث در معدن نه تنها بر ایمنی فیزیکی و رفاه کارگران تأثیر می گذارد، بلکه می تواند عملی

کرده و خطری برای امنیت شغلی هزاران کارگر در معادن شود

oبه طول مناطق عمیق زیادی در معادن زیرزمینی وجود دارد که مسیرهایی برای سیستم حمل ونقل و راه عبور

دن کارمندان و چندین کیلومتر را ایجاد می کنند این مناطق به طور بالقوه می تواند باعث گم شدن یا آسیب دی

کارگران معدن شود

oدرنگیکی از فناوری های مورداستفاده در کشورهای پیشرفته دنیا، سامانه مکان یابی بی«RTLS » است که

استفاده می شود« HSE»اصوالً در برنامه های مراقبت های بهداشت، ایمنی و محیط زیست
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راهکار

✓RTLSیده استسامانه ای باهدف تعیین موقعیت و ردگیری بدون وقفه، افراد یا تجهیزات در مکان سرپوش

ظر متصل شده به این شکل عمل می کند که یک نشان  الکترونیکی بی سیم به فرد یا شیء موردنRTLSسامانه✓

این  در طرف مقابل گیرنده هایی در نقاط مختلف معدن نصب می شوند وو سیگنال هایی را ارسال می کند

سیگنال ها را دریافت می کنند

 شودبدین وسیله موقعیت افراد یا تجهیزات تعیین شده و نهایتاً اطالعات به مرکز کنترل ارسال می✓
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محصول

:زمحصول نهایی عبارت است ا

«  یتگ های»فرستنده هایی 
که بر روی اجسام متحرک

نصب می گردد

«  انکر هایی»گیرنده هایی 
که بر روی دیوار معدن 

نصب می گردد

پردازنده ای که محاسبات
را مربوط به موقعیت یابی

انجام می دهد

ه  پنل گرافیکی که نقش
محیط و موقعیت اجسام 

متحرک در آن نشان داده 
می شود



                               

4

تصویرمحصول

:زیر استبه صورتتصویر سامانه برای تست سخت افزار و کارایی الگوریتم 

7 cm

4 cm

تگنصب 
بر روی کاله
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امکانات

: ویژگی های محصول عبارت است از

ردیابی بی درنگ افراد درون معدن و تجهیزات در یک منطقه تحت نظارت

نمایش مسیر حرکت افراد و تجهیزات درون معدن

اعالم هشدار در صورت امکان خطر یا حادثه در ناحیه حضور افراد

اعالم هشدار در صورت ورود فرد به ناحیه خطرناک

اعالم وضعیت خطر به مسئولین مرتبط

هشدار برخورد تجهیزات به افراد درون معدن
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مطالعاتبازار

o اعم از معادن زغال سنگ،  )مجموع معادن زیرزمینی کشور
177برابر ( ستخراج فلزات غیر آهنی و  معادن سرب و روی

.معدن است
o نفر می باشد11500تعداد افراد شاغل در این معادن حدود.
oهای بر اساس محاسبات انجام شده برای تجهیز افراد و دیواره 

عدد از این  95000این معادن به سامانه موقعیت یابی، حدود 
.محصول موردنیاز است

o ریال  میلیارد2850حجم ارزشی بازار این محصول، برابر
.ی شودکه نیمی از آن بالفعل و نیمی از آن بالقوه فرض ماست

oی بر اساس هدف گذاری انجام شده، تخمین زده می شود که ط
.درصد از بازار سهم ما باشد30سال 4مدت 

o از معادن جهان در ایران است، بنابراین  % 7بر اساس آمار
.ریال استمیلیارد40714بازار جهانی این محصول حدود 

میلیاردریال40714

بازار جهانی

میلیاردریال2850

بازار بالقوه

میلیاردریال1425

بازار بالفعل

میلیاردریال855

سهم بازار
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ملهدرآمدمبتنیبرفروشومعا

مستقیمبامعادن

اشتراکگذاریدرآمدباشرکت

هایطراحیرابطکاربری

درآمدمبتنیبرجذبحمایت

سازمانهایدولتیوازمالی

شتابدهی

مدلدرآمدی
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تحلیلرقبا

3ویژگی 2ویژگی 1ویژگی

خدمات پس از فروش مناسب
امکان شخصی سازی بر اساس

خواست مشتری
دقت موقعیت یابی باال در 

سانتی متر20حدود  اشیاءگروه تحقیقاتی اینترنت

عدم دسترسی به خدمات پس
از فروش

عدم امکان شخصی سازی 
سامانه 

ر دقت موقعیت یابی مناسب د
سانتی متر30-20حدود  رقبای خارجی
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رقابتیمزیتهای

بهره مندی از تجربه الزم
زمینه تولیددر

بکه  سخت افزار مرتبط با ش

انجام طرح های پژوهشی
متعدد درحوزه
موقعیت یابی   

ساله در4تجربه 
زمینه های پژوهشی

IoTحوزه 
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برنامهتوسعه

یاز معادنتنوع بخشیدن به محصوالت و خدمات جدید مبتنی بر ن

بری  ، سامانه ناوورود به صنایع دیگر از جمله انبارداری هوشمند
حمل و نقل و غیره

استفاده از روش های نوین در بازاریابی و تبلیغات



                               

تیمبنیانگذاران

پست/تلفنهمراه/محلاشتغالهمسئولیتدرپروژرشتهتخصصیدرجهعلمینامونامخانوادگی
الکترونیک

ارائه دهنده اصلیمهندسی برقدکتریسعیدعبادالهی
دانشگاه علم و صنعت

09122014213: تلفن همراه
s_ebadollahi@iust.ac.ir

هم بنیانگذارمهندسی برقدانشجوی دکتریمحمدمهدیصابری
دانشگاه علم و صنعت

09197615922: تلفن همراه
saberi_mo@elec.iust.ac.ir

همکارمهندسی برقدانشجوی دکتریمجتبیفاضلینیا
دانشگاه علم و صنعت

09355994166: تلفن همراه
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سرمایهگذاریاطالعاتمالیو

1, 
5%

7, 35%

3, 15%

7.72, 38%

1.5, 
7%

میلیاردریال

هزینههایتوسعه هزینههایمنابعانسانی
هزینههایزیرساخت (خدمات/تجهیزات)هزینههایفنی
هزینههایآزمایشگاهیوگرفتنگواهینامههایضروری
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اریسرمایهگذنکاتبرجستهبرای

oونظارتحوزهدرباالخصمعادنسازیهوشمندضرورت

معادنایمنی

oمناسبیآمادگیسطحبامحصولوجود(TRL جهت(5

معادنایمنیونظارتحوزهدرموفقسرمایه گذاری

oنعتیصودانشگاهینخبهافرادازمتشکلفناورتیمیکوجود
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تسهیل گری در ارتباط میان ما و مشتریان این محصول

دریافت مشاوره های مالی و مارکتینگ، مشاوره در خصوص
معدن، نیاز ها و چالش ها

میلیارد ریال20: میزان جذب سرمایه نقدی

مشارکت در سهام و پروژه: نحوه مشارکت

سرمایهگذارانتظاراتمااز
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