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”
جهان طبیعت پر است از شگفتی هایی که انسان از نظاره آن سیر نمی شود

“
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 آسمان نما ،نیمه ی گمشده ی زمین
با افزایش چشمگیر شهرنشینی و افزایش آلودگی نوری فضای شهرها و به این ترتیب با از دست رفتن آسمان پرستاره
شب در مناطق شهری ،نیاز به نمایش آسمان و زیبایی های آن برای مردم پیش از گذشته احساس میشود .از طرف دیگر
پیشرفت تکنولوژی سمعی و بصری در حوزه دیجیتال فرصت های سرمایه گذاری جدیدی برای نمایش شگفتیهای جهان
آفرینش پیش روی سازندگان آسمان نماهای مدرن قرارداده است.
در اصطالح افالک نما به محلی گفته می شود که در داخل آن آسمان و اجرام را به نمایش می گذارند .افالک نماها
سابقه ی بسیار طوالنی دارند .از زمان های گذشته ،انسان ها سعی داشتند که با تقلید از طبیعت ،فضایی را مانند آسمان زیبای
شب ایجاد کنند .هدف از ساخت چنین مکانی برای افراد مختلف متفاوت بود؛ به عنوان نمونه دانشمندان و منجمان از این بنا
برای بررسی حرکت افالک و پیش بینی وقایع آسمانی استفاده میکردند.
افالک نماها امروزه شکل و کاربری کامال متفاوتی را به خود گرفته اند؛ با افزایش چشمگیر شهر نشینی و افزایش آلودگی
نوری فضای شهرها و به این ترتیب با از دست رفتن آسمان پرستاره شب در داخل آنها ،نیاز به نمایش آسمان و زیباییهای آن
برای مردم شهرنشین پیش از گذشته احساس می شود .از طرف دیگر پیشرفت تکنولوژی سمعی و بصری در حوزه ی دیجیتال،
فرصتهای جدیدی را برای نمایش شگفتی های این جهان و آموزش و ارایه فرهنگ بومی برای طراحان و سازندگان افالک
نماهای مدرن به وجود آورده است.
آسمان نماها قطرها و انواع متفاوتی دارند .دو نوع مشهور آسمان نما "ثابت" و "قابل حمل" می باشند که هر دو نوع آن
در مقیاس و متراژ های متفاوتی ساخته می شوند.
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 تصویر سازی  360درجه با فناوری ایرانی
شاید تصویرسازی  360درجه و پخش آن را بتوان جزو جذابترین ،گستردهترین و در عین حال پیشرفتهترین فناوریهای
در حال استفاده حوزه ی تصویر در دنیای امروز دانست .فناوری تصویرسازی کروی در افالک نما ها جزو آن دسته از فناوریهایی
می باشد که امروزه شرکتهای محدودی در دنیا صاحب آن هستند و به همین علت قیمت بسیار باالیی دارد.
این فناوری سبب می شود تا آسمان نماهای سنتی مکانیکی به آسمان نماهای دیجیتالی تبدیل شده و ظرفیت پخش هر
محتوایی را داشته باشند .این مهم بدان معنی است که کاربرد آسمان نما ها از «آسمان» فراتر رفته و به دنیاهای دیگری نظیر
زیست شناسی و فیزیک و جغرافیا و  ...رفته است.
اگرچه چند دهه از عمر این فناوری در دنیا میگذرد و در حال حاضر مهمترین کاربرد آن یعنی آسمان نما در سطح
گستردهای در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرد ،تنها چند سالی است که موضوع احداث افالک نما با پروژه افالک
نمای بزرگ خیام نیشابور در کشور ما مطرح گردیده است .با اینکه تا سال  1393تمامی افالک نماهای احداث شده در ایران
توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگان فروش محصوالت آنها صورت گرفته است ،اما باالخره با تالش مستمر متخصصین
شرکت تعاونی دانش بنیان انگاره فیزیک توس در پاییز  ،1393موفق به ارائه اولین فناوری ایرانی تصویرسازی کروی و افالک نما
شدیم .ما در تالشیم تا بنا بر قابلیتها و توانمندی شرکت ،آسمان نماهایی مجهز به آخرین فناوریهای روز را در سرتاسر ایران
و منطقه عرضه نماییم.
امروز ما مفتخر هستیم که لذت تماشای تصاویر  360درجه را با فناوری کامال ایرانی «انگاریوم» برای شما فراهم میکنیم.
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 با انگاره بیشتر آشنا شوید!
انگاره مجموعهای مادر تخصصی در حوزهای از صنعت ،آموزش و بازرگانی میباشد که با علوم فیزیک ،نجوم و اپتیک مرتبط
است .از زمان تأسیس انگاره  ،ما موفق به طراحی ،ساخت و توسعه ابزارها و دستگاهای آزمایشگاهی فیزیک ،اپتیک و  ،...ارائه
خدمات متنوع علمی به صنایع و مجموعههای مختلف و همچنین بومیسازی فناوری تصویرسازی کروی و افالک نما و ارائه
محصول و خدمات در این حوزه شدهایم .ما این فناوری را در کنار تمامی جوانب آن ،انگاریوم می نامیم.
شرکت انگاره فیزیک توس متشکل از سهامداران ،مدیران و پرسنل متخصص در حوزههای فیزیک ،نجوم ،اپتیک ،مکانیک ،برق،
حقوق و  ...در سطوح عالی تحصیالت دانشگاهی با سوابق درخشان کاری میباشد.
رسالت انگاره چنین بود که به عنوان یک شرکت دانش بنیان در سرمایه گذاری بر ارتباط مردم و سازمان ها با علم ،تحقیق و
توسعه ،ساخت و تولید و آموزش در حوزه فیزیک و علوم وابسته فعالیت کند و در نفوذ علم را در جامعه افزایش دهد و ما
ارزشهای خود را مبتنی بر این رسالت بنا نهادهایم.
ما به دلیل:
 نیروی انسانی کارآمد
 نوآوریهایمان
 تجارب ارزشمند
 ارتباطات مؤثر
می توانیم برای شما یک همراه مناسب باشیم.
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خدمات انگاره عبارتند از:


طراحی و مشاوره کامل در خصوص احداث آسمان نما



طراحی و ارائهی خدمات ساخت پرده کروی استاندارد (گنبد مخصوص آسمان نما)



ارائه رنگ های مربوط به سطوح نمایش



تولید محتوی  360درجه



فیلمبرداری  360درجه



تولید ،ویرایش و بروزرسانی نرم افزارهای یکپارچه هدایت آسمان نما



مدیریت داده های سنگین تصویری



ساخت،نصب و تعمیر دستگاه های پخش در آسمان نماها



ارائه دهنده سامانه های پروجگشن های چندگانه ()Multi Projection



ارائه راهکارهای سیستم های پخش صدا ویژه سالن های آسمان نما



گارانتی و ارائه خدمات پس از فروش ویژه و منحصر به فرد در کشور



ارائه نرمافزار ویژهی افالک نما ،شبیه ساز آسمان شب و کلیپهای علمی -آموزشی ویژه پخش در افالک نما



ارائه آموزشهای ویژه اپراتوری و تور گردانی در آسمان نما

 چرا انگاریوم بهترین انتخاب است؟


خدمات پس از فروش  5ساله و گارانتی  24ماهه می تواند عملکرد و استفاده شما از دستگاه را تضمین می نماید.
شرکت انگاره فیزیک هیچ گاه مشتریان خود را تنها نمی گذارد.



شرکت به صورت منظم با مجموعه مشتریان انگاریوم در ارتباط می ماند و به صورت رایگان همگام با مسائل
جدید اقدام به دادن مشاوره و پشتیبانی از محصول می نماید.



شرکت انگاره شرکتی ایرانی است که محصوالت آسمان نما را به شکل بومی در داخل خود تولید می کند به
همین دلیل متخصصین و تولیدکنندگان مربوطه همواره در کنار مشتری ایرانی هستند.



بخش تحقیق و توسعه شرکت انگاره با در اختیار داشتن  2عضو هیأت علمی وزارت علوم و همچنین  8عضو
تحصیالت تکمیلی به صورت تمام وقت در حال توسعه و به روز رسانی فناوری های مورد استفاده میباشند.
مشتریان شرکت می توانند با کمترین هزینه از نتایج این تحقیقات بهره مند شوند.



با توجه به ارتباطات ملی و بین المللی مجموعه و عضویت رسمی در جامعه بین المللی آسمان نما( ،)IPSمشتری
می تواند از طریق شرکت با جامعه آسمان نماهای ایران و جهان در ارتباط باشد و به عنوان عضوی از این جامعه
بزرگ از این ارتباط در جهت بهبود برنامه های خود استفاده نماید.



انگاره فیزیک توس تا این لحظه تنها شرکت دانش بنیان در ایران است که به صورت تخصصی و جامع روی کلیه
مسائل آسمان نما فعالیت مینماید.



شرکت منتخب به عنوان فناور برتر و تقدیر شده از سوی اداره تعاون ،دانشگاه فردوسی مشهد ،انجمن نجوم مشهد
و شهرداری مشهد
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 پروژه های خاص انگاره
 انگاریوم دانشگاه فردوسی مشهد
به قطر  11متر و با بودجه ای بالغ بر  10میلیارد ریال پروژهای بزرگ میباشد که برای اولین بار فناوری پخش
در آسمان نماهای بزرگ در آن با فناوری کامالً بومی اجرا میشود.
کلیه امور اجرایی و مدیریتی این پروژه به دست کادر فنی شرکت انگاره فیزیک اجرا شده است.
سیستم :دو پروژکتوری دیجیتال
نوع پرده :تمام گنبد

ابعاد تصویر 1920*1920 :پیکسل
کنتراست تصویر1:600،000 :
قطر گنبد 11 :متر
ظرفیت 70 :تا  80نفر
دارای موزه علم :بله

مساحت موزه 230 :متر مربع
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 تجهیز آسمان نمای گنبد مینایی بارثاوا در مجموعه گردشگری دهکده شاندیز
تجهیز آسمان نما و مشاوره ساخت گنبد در آسمان نمای گنبد مینایی دهکده شاندیز:
سیستم :تک پروژکتوری دیجیتال
نوع پرده :تمام گنبد

ابعاد تصویر1920*1080 :پیکسل
تکنولوژی تصویرDLP:
کنتراست تصویر1:15،000 :
قطر گنبد7 :
ظرفیت30 :
دارای موزه علم :مکان های گردشگری داخل دهکده شاندیز

 ساخت و تجهیز آسمان نمای ابوریحان بیرونی
سیستم :تک پروژکتوری دیجیتال
نوع پرده :تمام گنبد

ابعاد تصویر1080*1080 :پیکسل
کنتراست تصویر1:10،000 :
قطر گنبد3.5 :
ظرفیت20 :
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 دستگاه آسمان نمای خود را داشته باشید!
انگاریوم به واسطه ی تولید فناوری آسمان نما در داخل کشور ،هزینه ی داشتن یک آسمان نمای شخصی و محلی را به حداقل
خود رسانده است .تولیدات انگاره به تناسب نیاز مشتری می تواند بصورت «ثابت» همانند سازه های ساختمانی و بصورت «قابل
حمل و نقل» یا پرتابل مورد استفاده قرار گیرد .همچنین با توجه به سایز گنبد یا پرده ی نمایش و همچنین تعداد افرادی که
در یک سیانس قصد بازدید آسمان نمای شما را دارند ،دستگاه های متنوعی توسط انگاره ارایه شده اند تا مشتریان بتوانند بهینه
ترین هزینه کرد و خرید را انجام دهند.
یک آسمان نما از دو بخش اصلی تشکیل می شود :بخش نخست «دستگاه تصویر ساز کروی» که وظیفه ی انتشار تصویر را بر
عهده دارد .و بخش ثانویه «پرده ی نمایش کروی» است که محلی برای نمایش تصویری است که توسط دستگاه تصویر ساز
کروی متصاعد می گردد.

] دستگاه تصویر ساز کروی [

متراژ

انتقال تصویر

تعداد پروژکتور

روشنایی

 3تا  5متر

آینه

1

 3000لومن

رزولوشن تصویر
HD

 3تا  5متر

لنز

1

 3000لومن

FHD

 5تا  8متر

لنز

1

 3600لومن

WUXGA

 8متر به باال

لنز

قابل انتخاب

قابل انتخاب

قابل انتخاب

 در کنار هر دستگاه آسمان نما ،تعدادی محتوا با نخفیف  100درصد به مشتری ارایه می گردد.
 نرم افزار مدیریت آسمان نمای انگاریوم  3با تخفیف ویژه مخصوص مشتریان ارایه می گردد.
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] پرده (گنبد) نمایش [

پرده نمایش افالک نماها همیشه کروی بوده و وابسطه به قطر و نوع کاربری ،انواع متنوعی دارند اما شاید بهترین گزینه
ها برای افالک نماهای زیر  9متر ،پرده های بادی پرتابل و گچی ثابت میباشد.
توضیحات

ردیف

نوع

جنس

قطر (متر)

1

بادی پرتابل

پارچه ای

4

2

بادی پرتابل

پارچه ای

6

3

بادی پرتابل

پارچه ای

8

4

دمنده

-

-

برای گنبدهای بادی پرتابل

5

بادی پرتابل

پارچه ای

5

دو رینگ با در ورود (بدون دمنده)

6

ثابت

گچی

7

7

ثابت

گچی

5

8

ثابت

گچی

4

تک رینگ با در ورود (بدون
دمنده)
گنبدهای تک رینگ با در ورود
(بدون دمنده)

گنبدهای تک رینگ با در ورود
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(بدون دمنده)

قابل اجرا در ساختمان به ارتفاع
حداقل  6متر با استراکچر فلزی
قابل اجرا در ساختمان به ارتفاع
حداقل  4/6متر با استراکچر فلزی
قابل اجرا در ساختمان به ارتفاع
حداقل  3متر با استراکچر فلزی
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