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.استنموده



ساخت پیزوالکتریک  به عنوان فرستنده و گیرنده امواج صوتی

ساخت چرخ تخت بیمارستانی با قابلیت قفل مرکزی

(با گیربکس حلزونی)خطی  Brushlessساخت موتور 



نیاز شماره

6

تشریح 

مسئله

ساخت پیزوالکتریک  به عنوان فرستنده و گیرنده امواج صوتی

پیزوالکتریک در انواع سنسورهاي التراسونیک و 
سنسورهاي فشار و انواع لودسل و نیرو سنج استفاده

.می شود

دود پیش بینی می شود این محصول سالیانه ح
عدد فروش داشته باشد5000

، کاربرد این قطعه در دستگاه همودیالیز، اینفیوژن پمپ
داکسیژنراتور، اکمو است و درحال حاضر از تایوان وارد می شو

06



نیاز شماره

6

چرایی 

مسئله

از این سنسورها براي تشخیص سطح خون از روي یک 
محفظه پالستیکی استفاده می شود

قسمت تشکیل دهنده انواع سنسور فشار

قسمت تشکیل دهنده 
کانواع سنسور التراسونی
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ساخت پیزوالکتریک  به عنوان فرستنده و گیرنده امواج صوتی



نیاز شماره

6

الزامات 

فنی

عملکرد صحیح و مناسب 1فرکانس  MHz

میلی 100شدت در حدود 
وات 

میلی متر1-1.2ضخامت  ج با نتایتکرارپذیر بودن قابلیت 
درصد 1خطاي کمتر از 
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ساخت پیزوالکتریک  به عنوان فرستنده و گیرنده امواج صوتی



نیاز شماره

7

تشریح 

مسئله

ساخت چرخ تخت بیمارستانی با قابلیت قفل مرکزی

کادر تخت بیمارستانی با امکان قفل مرکزي مطلوبساخت 
و بسیار کاربردي استاست، در بخش هاي دیالیز درمانی 

امنیت بیمار را نیز افزایش می دهد

عدد از این نوع 10000پیش بینی می شود تعداد 
چرخ ها در سال مورد نیاز باشد

.داین قطعه درحال حاضر از کشور تایوان و چین تامین می شو
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نیاز شماره

7

چرایی 

مسئله

افزایش ایمنی محصول

بهبود کارایی محصول نهایی 

نبود تولید کننده 
داخلی

07

ساخت چرخ تخت بیمارستانی با قابلیت قفل مرکزی



نیاز شماره

7

الزامات 

فنی

22882با ایزو تطابق  باالامنیت 

10بودن چرخ با قطر موجود 
سانت

مناسبمتریال  دارد با بخش مکانیکی استانمطابق 
60601
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ساخت چرخ تخت بیمارستانی با قابلیت قفل مرکزی



نیاز شماره

تشریح 

مسئله

(با گیربکس حلزونی)خطی  Brushlessساخت موتور 

حجم کم و راندمان باالیی دارند که   Brushlessخطیموتور هاي 
و تاور گشاین موتورها . می کندبهینه تر را بسیار کوچک تر و طراحی 

از نیروي باالتري وارد می کنند و در انواع تخت هاي بیمارستانی
.  جمله در تخت هاي دیالیز کاربرد دارند

عدد از این موتورها 5000سالیانه می شود پیش بینی 
.مورد نیاز باشد

.خطیتمام تجهیزاتی که نیاز به تبدیل حرکت چرخشی به کاربرد در 

.می شودو تایوان تامین این قطعه در حال حاضر از دانمارک 
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نیاز شماره

8

نبود تولید کننده داخل

باالي محصولمصرف 

سازي طراحی بهینه 
محصول

چرایی

مسئله

08

(با گیربکس حلزونی)خطی  Brushlessساخت موتور 



نیاز شماره

8

60wحدودي توان 
نیوتن 8000نیروي و cm 20-10بین کورس 

نویزپذیري و تشعشع عدم 
الکترومغناطیسی

باال و ظاهر مناسب و صنعتیامنیت  IEC60601مطابق با استاندارد 

08

الزامات 

فنی

(با گیربکس حلزونی)خطی  Brushlessساخت موتور 




