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بسمه تعالی
صندوق نوآوری و شکوفایی بهمنظور تقویت توان توسعهه فنعاوری شعرکتهای دانشبنیعان بعا رویکعرد نعوآوری بعا و
همکاری فناورانه ،خدمت جدیدی را طراحعی و ررهعه کعردس اسعت کعه در آا،ع آن ،نیا هعای تققیقعاتی و فناورانعه
شرکتهای دانشبنیان و متهاآباً ،گروسهعای ژووهیعی و فنعاور توانمنعد بعرای اجعرای طر هعای تققیقعاتی و توسعهه
فناوریهای مورد نیا این شرکتها را شناسایی مینماید.
آنچه ژیش رو دارید ،نیا تققیقاتی/فناورانه یکی ا شرکتهای دانشبنیان متقاهی است که توسط صعندوق نعوآوری و
شکوفایی شناسایی و در آا ،فراخوان منتیر شدس است، .طفاً به موارد یر توجه فرمائید:
 )1شرکت در این فراخوان تققیقاتی و ارائه ژروژو ال در آا ،انفرادی ،گروهی ،شرکتی یا سا مانی مجا اسعت .همعه
ژووهیععاران ،دانیععجویان ،دانشآموختاععان و اریععای هیئععترلمی دانیععااسها و مراکععت تققیقععاتی ،شععرکتهای
دانشبنیان و فناور و سایر رلاآمندان میتوانند با تدوین و ارسال ژروژو ال در این فراخوان شرکت کنند.
 )2ژروژو الها صرفاً باید در چارچوب تدوینشدس صندوق نوآوری و شعکوفایی و حعداکرر تعا تعاریخ  0044/40/52در
آا،

 Wordدر سامانه غتال به آدرس  https://ghazal.inif.ir/grantارسعال شعوند .ژروژو الهعایی کعه در

چارچوبی غیرا آن ،یا به روشهای دیار به دست صندوق برسند ،وارد فرایند ار یابی نخواهند شد.
 )3ژس ا اتمام مهلت ارسال ژروژو الها ،فرایند ار یابی آنها توسط صندوق نوآوری و شعکوفایی آغعا خواهعد شعد.
ژروژو ا،ی که بییترین تناس را با ا،تامات این نیا تققیقاتی داشعته باشعد ،انتخعاب و بعهرنوان «مجعری» بعرای
مذاکرات تکمیلی به شرکت دانشبنیان متقاهی مهرفی خواهد شد.
 )4در صورت توافق ژروژو الدهنعدس منتخع جمجعری تققیعق) و شعرکت دانشبنیعان جمتقاهعی تققیعق) ،آعرارداد
3جانبهای مابین «صندوق»« ،متقاهی» و «مجری» منهقد خواهد شد .در آا ،این آرارداد ،صعندوق نعوآوری تعا
 07درصد هتینه اجرای طر تققیقاتی را به شکل بلاروض به متقاهعی خواهعد ژرداخعت تعا بعهطور مرحلعهای و
متناس با ژییرفت اجرای طر  ،در اختیار مجری آرار گیرد.
 )5گرچه در این فراخعوان ،گامهعای کلعی بعرای اجعرای تققیعق معورد نظعر ژیشبینعی و مهرفعی شعدس اسعت ،امعا
ژیینهاددهندگان می توانند ا هر روش یا فناوری د،خواس و در آا ،یک برنامه تققیقاتی متفاوت بعرای حعل ایعن
مسئله تققیقاتی و دستیابی به اهداف آن استفادس کنند.
 )6تدوین و ارسال ژروژو ال در آا ،این فراخوان ،بهمنت،ه بهرسمنعدی ا حمایتهعای صعندوق نعوآوری و شعکوفایی
نخواهد بود و برای فرستندس حقی ایجاد نمیکند .صندوق نوآوری و شکوفایی خود را ملتم بعه ررایعت مقرمعانای
دانسته و مفاد کلیه طر های ارسا،ی مقرمانه نتد صندوق باآی خواهد ماند.
 )0هرگونه سؤال یا ابهام در خصوص این فرایند را با شعرکت بومرنع
جشمارس تماس 99389543 :و )721-99389563
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درباره شرکت دانشبنیان متقاضی
این فراخوان به سفارش یک شرکت دانشبنیان نوژای نوع  1تنظیم شدس است .این شرکت در حو س طراحی و ساخت
رباتهای کمک حرکتی و توانبخیی فها،یت میکند که مورداستفادس بیماران ژاراژلویک ،سا،مندان ،افراد کمتوان و
ور شکاران هستند .همچنین این شرکت سابقه طراحی و ساخت ربات اسکلت بیرونی توانبخیی ژایینتنه را دارد .این
ربات مخصوص راس رفتن افراد دچار کمتوانی و ناتوانی در استفادس ا اندامهای ژایینتنه است و به کاربرد در راس رفتن،
نیستن و برخاستن کمک میکند و میتواند بهرنوان جایاتین ویلچر استفادس شود.
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ضرورت مسئله
افراد آطع نخاع ا ناحیه ژیتی جژاراژلوی) مبتلا به فلج کامل ژاها و تنه در هر دو سمت
جهر دو ژا) هستند ،دررینحال دارای دستهای سا،می هستند .آسی

نخاری یر سطح

مهرس اول ژیتی ج )T1موج ههف ریلانی و حسی تنه و ژاها میشوند و بخش رمدسای ا
مسئله اصلی تحقیق
(نیاز تحقیقاتی):
مسئله این تحقیق عبارت استت
از «بهینهسازی ربتات استکلت
بیرون تی کمتتک حرکت تی بتترای
استفاده در نسخه شخصی»

تواناییهای خود را ا دست میدهد و با میکلات فراوانی دستوژنجه نرم میکنند .صند،ی
چرخدار برخی ا میکلات دسترسی این بیماران را حل میکند ،اما نیستن دائم روی
صند،ی چرخدار بارث برو روارض متهددی میشود که چند رارهه مهم آن ربارت است
ا:
o

خم بستر

 oژوکی استخوان جژا)
 oاختلال در سیستم گوارشی
 oرفونت کلیه
 oژوکی استخوان
این روارض ،میکلات جانبی بیمار ژاراژلویک است .به همین د،یل ژتشکان به این بیماران
توصیه میکنند که در طول رو سارتی را جحداآل یک سارت) فقط بایستند و بهتر است
با کمک وسایلی مرل بریس و واکر ،حتی راس بروند.
انتظار میرود در آیندس نتدیک و با توسهه فناوری اسکلت بیرونی ،بیمار ژاراژلویک بتواند
تمام کارهای رو مرس خود را با آن انجام دهد ،درنتیجه روارض استفادس ا صند،ی چرخدار
به حداآل خود خواهد رسید.
در ایران بهخصوص به د،یل آمار با،ای تصادفات ،تهداد آابلتوجهی ا جمهیت جوان کیور
دچار این میکل میشوند و ،ذا توسهه این فناوری ا ار ش وا،ایی برخوردار است.
همچنین کیورهای منطقه به د،یل جن های اخیر میتوانند توجیه اآتصادی توسهه این
فناوری را با،اتر ببرند.
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مشروح مسئله تحقیقاتی
شرکت دانشبنیان متقاهی موفق به توسهه فناوری اسکلت بیرونی شدس است که در مراکت درمانی و توانبخیی
مورداستفادس آرار میگیرد و توسط کاربر ژوشیدس میشود .ربات توسههیافته ،مورداستفادس بیماران هایهه نخاری و
افرادی است که در ناحیه ژایینتنه دچار اختلا،ات حسی و حرکتی هستند .این افراد به کمک این دستااس آادر به
راس رفتن خواهند بود.

شکل  -1اسکلت بیرونی توسههیافته توسط شرکت متقاهی -نمونه درمانااهی

ربات فوق ا اجتاء یر تیکیل شدس است:
 .1گیربکس هارمونیک
 .2موتورهایBLDC

 .3درایو موتورها
 .4برد دیسکاوری جکنتر،ر مرکتی)
 .5باتری
 .6برد ژاور با آابلیتBMS

 .0کنتر،ر دستی
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در کاربرد درمانااهی ،نمونه موجود دارای ویوگیهای یر میباشد:
 .1با توجه به آنکه ربات توسط بیماران مختلفی مورد استفادس آرار میگیرد، ،ینکهای اصلی جران و ساق)
متناس با آد بیمار تنظیم میشود ،ا اینرو دارای مکانیتم تنظیم طول مورد نیا است.
 .2ربات میتواند حداآل  4سارت بدون نیا به تهویض باتری کار کند .همچنین با توجه به داشتن باتری یدک
میتواند در صورت اتمام حین کار ،جابجا شود.
 .3تنوع استفادسکنندگان ،این ا،تام را ایجاد میکند که توان ربات به شکل بییتر ا نیا )(over design

انتخاب شود .توهیح اینکه استفادس ا ربات نیا مند آمو ش است .در مراحل او،یه آمو ش به د،یل اینکه
کاربر به شکل غیر بهینه ا ربات استفادس میکند ،گیتاورهای مقاوم یادتر ا حد رادی است و ،ذا ربات
برای اینکه همییه با کاربران جدید آمو ش ندیدس آ مایش میشود ،به این د،یل بیشا حد رادی توان دارد.
استفادس بهینه ا ربات به این مهناست که کاربر در اثر تمرین با دستااس ،آموخته است که هر وآت یک ژای
روبات روی مین است ،و ن خود را با کمک ژارا،ل ،واکر یا رصا ،روی آن بیاندا د تا ژای دیار بهراحتی آدم
بردارد و وآتی ژای دیار به مین رسید ،بتواند بهموآع و ن خود را به آن ژا منتقل کند .وآتی کاربر هنو این
فرآیند را بهطور رملی یاد نارفته است ،فیار یادی به موتورهای دستااس وارد میشود .به همین د،یل
دستااس باید بتواند برای چنین شرایطی جواباو باشد .حداکرر گیتاور خروجی ربات موجود 187 ،نیوتن متر
است ،درحا،یکه این ردد برای رباتهای شخصی سا ندگان خارجی بین  50تا  85نیوتن متر است.
همانطوری که اشارس شد ،مقصول ساختهشدس برای استفادس در کلینیکها و مراکت درمانی طراحیشدس و فرض بر
این است که کاربران مختلفی ا آن استفادس میکنند یا یک کاربر در طول رو  ،یک جلسه یکسارته یا حداکرر دو
جلسه جبا فاصله مانی -مرل ًا صبح و رصر) ا آن استفادس میکند ،مسئله و ن و حجم نسخه درمانااهی ،اگرچه مهم
است اما در او،ویتبندی اهداف طراحی ،او،ویت نخست نبودس است .ججرم ربات ساختهشدس توسط این شرکت 31
کیلوگرم و حجم آن در شکل شمارس  1آابلمیاهدس است).
در حال حاهر شرکت متقاهی در نظر دارد که نسخه شخصی این ربات را نیت توسهه دهد ،بنابراین تغییرات یر
باید مدنظر گرفته شود:
 و ن ربات باید به حداآل برسد.
 حجم ربات باید کمترین میتان برسد.
 آیمت تمامشدس باید طوری باشد که متناس با آدرت خرید کاربران باشد.
در نمونه فهلی ،نتدیک به  97درصد ا و ن ربات ،مربوط به موتورها و گیربکسها است ج 4سری)، ،ذا برای کاهش
و ن تمرکت باید روی آنها جیا هر مکانیتم انتقال نیروی دیار) باشد و مرلاً استفادس ا فیبرکربن یا تایتانیوم برای
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کاهش و ن اسکلت ربات ،فقط اثری  27درصدی دارد .نکته مهم این است که یک راس بسیار سادس برای کاهش و ن
بدون کاهش گیتاور ،استفادس ا موتورهای ژرتوان و کمو ن ساخته شدس ا آ،یاژ نئودونیوم است؛ اما در این حا،ت
آیمت دستااس ناگهان در حدود  3برابر بییتر میشود که این موهوع با توجه به ردم تناس با آدرت خرید اکرریت
کاربران ،مطلوب نیست.
بنابراین مسئله این ژروژس تققیقاتی ربارت است ا کاهش و ن ،حجم و آیمت ربات موجود ،با در نظر گرفتن سه
نکته یر:
 .1ربات مورد نظر مورد استفادس یک نفر بهطور شخصی خواهد بود، ،ذا احتیاج به مکانیتم تنظیم طول ندارد.
این خود بارث کاهش و ن و حجم خواهد شد.
 .2مهمو،اً یک فرد جحتی سا،م) رو انه بیش ا یک سارت راس نمیرود؛ بنابراین باتری موردنیا کافی است برای
رملکرد یک سارت و نیم جبا هری

اطمینان) طراحی شود .این امر بارث کاهش و ن و حجم باتری نسبت

به نمونه موجود میشود  .همچنین وجود یک باتری یدک مرل نمونه موجود ا،تامی نیست ،چون کاربر
بهاحتمال یاد ژس ا یک سارت راهپیمایی در رو خسته میشود و در مقل کار یا خانه استراحت میکند
که این مان خوبی برای شارژ باتری است .ردم نیا به باتری یدک به نوبه خود آیمت را کاهش میدهد.
 .3این ربات مخصوص یک نفر خواهد بود و بنا نیست به شکل مستمر با افرادی تست شود که آمو ش ندیدساند.
حداکرر یکبار خود کاربر اصلی دورس آمو شی را با این ربات میگذراند که آنهم چون در کلینیک خواهد
بود ،کسری توان موردنیا به د،یل و ن اندا ی ناصقیح ،با کمک فیتیوتراپ یا کاردرمانار حاهر جبران
میشود تا کاربر به سطح استفادس صقیح ا ربات برسد و بتواند با ربات بهخوبی راس برود، .ذا overdesign

نمونه موجود در اینجا نیا نیست و این خود بارث کم شدن توان موردنیا و درنتیجه و ن و نیت آیمت
دستااس میشود.
 .4همچنین باید گفت در نسخه درمانااهی ،کاربر باید بتواند با کمک دستااس ا روی صند،ی بلند شود ،چراکه
در درمانااس این امکان وجود ندارد که کاردرمانار بتواند هر بیمار را با انرژی خود ا صند،ی بلند کند ،یرا
این امر فیار یادی به کاردرمانار وارد میکند؛ اما در نسخه شخصی ،همراس کاربر میتواند در هر کورس
ژیادسروی یکبار به کاربر برای بلند شدن کمک کند و ،ذا ربات ،ا م نیست گیتاور نسبت ًا یاد مربوط به بلند
شدن ا روی صند،ی را تأمین کند و این خود راملی برای سبک شدن است.
،ا م به توهیح است که نکات فوق ،منطبق بر تجربه موجود شرکت متقاهی در این مینه است ،اما ممکن است
ارائهدهندگان ژروژو ال ا ابتدا مکانیتم دیاری برای نجیرس انتقال حرکت ) (drive trainژیینهاد دهند که
بهمرات

کاراتر ا مکانیتم موجود بهمنظور کاهش و ن ،حجم و آیمت باشد، .ذا تأکید میشود که این نکات فقط
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بهرنوان ژیینهاد در نظر گرفته شدس است و راهکارهای نوین دیار نیت مورد استقبال آرار خواهد گرفت، .ا م به ذکر
است که در صورت نیا امکان با دید ا ربات موجود ساخته شدس توسط شرکت دانشبنیان متقاهی فراهم است.

گامهای تحقیق:
 ارائه ژیینهاد یا ژیینهادهایی در خصوص مکانیتم انتقال حرکت که متیمن کاهش و ن ،حجم و آیمت
ربات باشد.
 طراحی مفهومی مکانیکی ،مبتنی بر ژیینهادهای ارائه شدس
 طراحی اجتاء مکانیکی مبتنی بر طراحی مفهومی
 طراحی مدارات ا،کترونیکی ،مبتنی بر ژیینهادهای ارائهشدس
 سفارش و ساخت اجتاء جمکانیکی و ا،کترونیکی)
 مونتاژ آطهات و اجتاء
 تست او،یه هریک ا مقورها جرملارها) بهطور مجتا
 رفع ایرادات احتما،ی رملارها
 مونتاژ نهایی ژس ا رفع ریوب
 ژیادسسا ی  GAITجگیت  GAITبه مهنای توا،ی رملارهای درگیر در فرآیند راس رفتن و نمودار مانی موآهیت،
سررت و شتاب هر یک ا رملارها در مقور مان است .با توجه به اینکه شرکت دانشبنیان متقاهی دانش
فنی این بخش کار را کس کردس است ،ژیینهاددهندس میتواند ا این آسمت چیمژوشی کند)
 آ مایش نمونه با فرد سا،م
 آ مایش نمونه با فرد بیمار
 تقویل ژروتوتایپ و مدارک طراحی جتیریح روشهای ساخت اجتاء به شکل مکتوب و فیلم آ مایشهای
نمونه ساختهشدس با فرد سا،م و بیمار)

راهکارهای غیر جذاب
 هتینه خرید و تأمین چهار ردد موتور ،گیربکس راساندا موتور و ا،مان اندا سگیری موآهیت جانکودر ،هال
سنسور و  )...یا هر مکانیتم دیار برای نجیرس انتقال حرکت بییتر ا  57میلیون تومان
 ژیینهاد مکانیتمی که ،ا مه ساخت آن فاصله بیش ا  47سانتیمتر بین مفصل انو و مفصل ران باشد.
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خروجیهای مورد انتظار تحقیق
 طراحی مکانیکی رملار مورداستفادس در ربات برای کم کردن حجم و ررض ربات بهصورت یکپارچه ،شامل
نقیهها و همچنین نکات مهم در طراحی
 ارائه نقیه شماتیکی و مونتاژی بردهای آدرت ،راساندا و کنتر،ی ربات در ابهاد حداآلی
 اجرای سختافتاری بردهای فوق
 ارائه طراحی سختافتار در آا،

مچبند ،رصا یا واکر هوشمند برای ارسال دستورات و کنترل ربات توسط

توان یاب


ارائه طراحی سختافتاری سیستم کنترل ربات مبتنی بر میکروکنتر،ر stmf429

 ساخت نمونه او،یه جژروتوتایپ)

الزامات تحقیق
 جرم نهایی دستااس حداکرر  25کیلوگرم
 تقمل جرم بیمار حداکرر  177کیلوگرم
 آابلیت تنظیم برای آد بیماران ا  157ا،ی  187سانتیمتر
 مداومت رملکرد باتری  1.5سارت
 بیرون دگی حداکرر ا طرفین ژایینتنه :هر طرف 17CM
 حداکرر هخامت جهبه ژیت جبک ژک) 6CM :ججهبه ژیتی مقل آرار گرفتن باتری ،سیستم کنتر،ی و
مدارهای ا،کتریکی و ا،کترونیکی است که کاربر مانند کو،هژیتی ا آن استفادس میکند)
 تخمین آیمت تمامشدس با روشهای ساخت ژیینهادی ،دربا س  157میلیون تومان
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تجهیزات و زیرساختهایی یا اطلاعات فنی که متقاضی تحقیق میتواند در اختیار مجری قرار دهد
 با توجه به دانش فنی موجود در شرکت متقاهی ،درصورتیکه طراحی و نمونهسا ی سختافتاری اجتاء
مکانیکی و ا،کترونیکی با نیل به اهداف کمی ارائه شدس انجام شود ،شرکت متقاهی میتواند  GAITموردنظر
برای ژیادسسا ی ا،اوی راس رفتن را روی نمونه ساختهشدس ژیادس کند؛ بنابراین ژیینهاددهندس میتواند انجام
این آسمت را ا اسکوپ کاری خود خارج کند.

معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری
 تقصیلات و سوابق تیم تققیقاتی و تناس آن با مسئله
 رویکرد فنی تیم تققیقاتی به مسئله
 دسترسی به تجهیتات آ ماییااهی و مواد او،یه و سایر ا،تامات اجرای تققیق


مان و هتینه اجرای تققیق

تسهیم مالکیت فکری
 مالکیت معنوی  :مجری در ما،کیت مهنوی ناشی ا اجرای تققیق سهیم خواهد بود و انتیار مقا،ه میترک
توسط مجری و متقاهی در ژورنالهای داخلی و خارجی ،ارائه مقا،ه در کنفرانسها و سمینارها با موافقت و
اشارس به نام همه دستاندرکاران مجا خواهد بود.
 مالکیت منافع مادی :با توجه به مدل کس وکار شرکت متقاهی ،منافع ما،ی ناشی ا توسهه این فناوری
تمام ًا متهلق به شرکت متقاهی بودس و مجری صرف ًا حقا،تحمه اجرای ژروژس تققیقاتی را دریافت خواهد کرد.

ارسال پروپوزال
ژروژو الها صرف ًا باید در چارچوب موردنظر صندوق نوآوری و شکوفایی ،تدوین و حداکرر تا تاریخ 1477/74/25
در سامانه غتال به آدرس  https://ghazal.inif.ir/grantارسال شوند .ژروژو الهایی که در چارچوبی
غیرا آن ،یا به روشهای دیار به دست صندوق برسند ،وارد فرایند ار یابی نخواهند شد.
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