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 ی تعالبسمه

و شکوفایی  صند نوآوری  فناوری ش  منظور  بهوق  توسعه  توان  دانشرکتتقویت  و  های  باز  نوآوری  رویکرد  با  بنیان 

فناورانه  همکاری   و  تحقیقاتی  نیازهای  آن،  قالب  در  که  است  کرده  عرضه  و  طراحی  را  جدیدی  خدمت  فناورانه، 

دانششرکت گروههای  متعاقباً،  و  پژوهبنیان  طرحشهای  اجرای  برای  توانمند  فناور  و  توسعه  ی  و  تحقیقاتی  های 

   .نمایدیها را شناسایی م های مورد نیاز این شرکتفناوری

بنیان متقاض ی اس ت که توس ن ص ندوق  های دانشتابدهندهدارید، نیاز تحقیقاتی/فناورانه یکی از ش  آنچه پیش رو  

   :فرمائید توجهلطفاً به موارد زیر  .نوآوری و شکوفایی شناسایی و در قالب فراخوان منتشر شده است

 .پروپوزال در قالب انفرادی، گروهی، ش  رکتی یا س  ازمانی مااز اس  ت  ارائهش  رکت در این فراخوان تحقیقاتی و  (1

های  ها و مراکز تحقیقاتی، ش رکتدانش گاه  یعلمئتیهآموختگان و اعض ای  همه پژوهش گران، دانش اویان، دانش

   .توانند با تدوین و ارسال پروپوزال در این فراخوان شرکت کنندبنیان و فناور و سایر عالقمندان میدانش

   1399ماه  اس فند 5  خیتار  تا  حداکثر  و  ییش کوفا و ینوآور  ص ندوق  ش دهنیتدو چارچوب  در دیبا  ص رفاً  هاپروپوزال (2

هایی که  پروپوزال .ش وند  ارس ال   ir/grant.inif.ghazal//:https   در س امانه ززال به آدر   Wordقالب  در  

  .وارد فرایند ارزیابی نخواهند شد  های دیگر به دست صندوق برسند،، یا به روشرازآنیزدر چارچوبی  

  . ها توس ن ص ندوق نوآوری و ش کوفایی آزاز خواهد ش دها، فرایند ارزیابی آنپس از اتمام مهلت ارس ال پروپوزال (3

»ماری« برای  عنوان بهپروپوزالی که بیش ترین تناس ب را با الزاماا این نیاز تحقیقاتی داش ته باش د، انتخاب و  

   .بنیان متقاضی معرفی خواهد شددانش  شتابدهندهمذاکراا تکمیلی به 

رداد  بنیان )متقاض ی تحقی (، قرادانش  تابدهندهدهنده منتخب )ماری تحقی ( و ش  در ص ورا تواف  پروپوزال (4

در قالب این قرارداد، ص ندوق نوآوری تا   .ای مابین »ص ندوق«، »متقاض ی« و »ماری« منعقد خواهد ش دجانبه3

ای و مرحله  طور بهدرص  د هزینه اجرای طرح تحقیقاتی را به ش  کع بالعو  به متقاض  ی خواهد پرداخت تا 70

   .متناسب با پیشرفت اجرای طرح، در اختیار ماری قرار گیرد

این فراخوان، گ امگرچ ه د (5 برای اجرای تحقی  موردنظر پیشر  بینی و معرفی ش    ده اس    ت، ام ا  ه ای کلی 

برای حع این   اه و در قالب یک برنامه تحقیقاتی متفاواتوانند از هر روش یا فناوری دلخوپیش نهاددهندگان می

   .تحقیقاتی و دستیابی به اهداف آن استفاده کنند  مسئله

های ص ندوق نوآوری و ش کوفایی  مندی از حمایتبهره  منزله بهتدوین و ارس ال پروپوزال در قالب این فراخوان،  (6

ص ندوق نوآوری و ش کوفایی خود را ملزم به رعایت محرمانگی    .کندنخواهد بود و برای فرس تنده حقی ایااد نمی

 .واهد ماندهای ارسالی محرمانه نزد صندوق باقی خدانسته و مفاد کلیه طرح

کارگزار ص ندوق در    عنوان به  ارزیابان فناوری امیرکبیریا ابهام درخص و  این فرایند را با ش رکت   س االهرگونه  (7

 (021-86013862و  86013859، 09912324762های تما :  شمارهمیان بگذارید )

https://ghazal.inif.ir/grant


 

2 

 « (CVGای )ژیروسکوپ استوانه حسگرافزار افزار و نرمسخت توسعه »

» 

 متقاضی بنیانشتابدهنده دانش درباره   

  ، یسازیخدماا حوزه تااربا هدف ارائه    1393در سال، که  بنیانشتابدهنده دانشاین فراخوان به درخواست یک  

. در حال  تدوین شده است،  اندازی شدهی راهتاار  یها استارتاپ  ااد یو ا  رماموعه یز  ی هاها و گروهمیبه ت   ی شتابده

-حوزه فعالیت استارتاپ   هستند.حاضر بیش از چهع استارتاپ و هسته پژوهشی در این شتابدهنده مشغول به فعالیت  

 های مستقر در این شتابدهنده عبارتند از: 

 جاذب ارتعاش  ی هاسامانهو تست  عیو تحل  سم یمکان یطراح •

 ی ادار ونیو اتوماس ی مهندس یافزارهانرم توسعه •

 ی مختلف مهندس یهاو ساخت سازه ع یتحل ،یطراح •

 شبکه و تست نفوذ  تیامن •

 ی آالا صنعت نی و ساخت ماش ع یتحل ،یطراح •

 و روکش  ش یحوزه خودرو مانند پول ییایم یموادش یسازنمونه •

 کیانواع برد الکترون نگیو کد د یتول ،یطراح •

 ی تیو ساخت قالب و قطعاا کامپوز یطراح •

 سامانه   یمهندس یندهایفرآ ه یکل ی سازادهیپ •

 ساز ابرهیابرها و دستگاه شب  یبارورساز  ژهیمواد و دیتول •

 ی نیو تورب یستونی پ یو ساخت موتورها یطراح •

 ی و محصوالا سناش از راه دور و فتوگرامتر خدماا  •
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 ضرورت مسئله 

با   نحوی  به  که  است  صنایعی  در  نیاز  مورد  اساسی  تاهیزاا  و  قطعاا  از  یکی  ژیروسکوپ 

ناوبری  مساله به سطح    مرتبن ی  باتوجه  این حوزه  فناوری هستند.  در  نیاز  امکاناا مورد    ، و 

ی نیاز کشور  شود. عمدههای ژیروسکوپ مرتبن میحسگرناوبری به    سامانهی سنگینی از  هزینه

ی محدودیت وارداا ابزارهای  و با توجه به مسئله  شود از طری  وارداا تامین میدر این حوزه  

های  صرفه از اولویتبهروز و مقرونهی بهانمونهنظامی، طراحی و ساخت  دارای کاربرد بالقوه  

 آید.صنعتی کشور به شمار می

 : کردبندی کال  دستهدر قالب چهار توان  های موجود را میدر حال حاضر ژیروسکوپ

های مکانیکی با مکانیزم تقریباً ساده و با هزینه حسگرشامع    کال این    کالس مکانیکی:  -1

اند. مشکع  ها بهره گرفتهحسگرهای اولیه از این دست  ی ژیروسکوپو دقت پائین است. عمده

 ی این ساختار عدم پایداری آن در شراین محیطی مختلف است.عمده

تری از دقت پائین که  این کال  دارای ساختاری تمام الکترونیکی است : MEMSکالس   - 2

 های کمتری نیز دارند. برخوردار بوده و هزینه

ژیروسکوپ  :CVGکالس    -3 از  کال   پایداری  این  لذا  ندارند،  متحرک  مکانیک  بخش  ها 

دارند.  ای برای تعمیر و نگهداری بخش مکانیک نها بسیار باالست و عمالً هزینهخروجی آن

های کنترلی آن است. میزان دقت و قیمت این کال   مبتنی بر حلقه  سامانهعملکرد اصلی این  

 گیرد.ی متناسبی قرار میدر بازه

ها نوری بوده و از دقت باالتری برخوردارند. این  این کال  از ژیروسکوپ  :FOGکالس    - 4

آیند، که عالوه بر موجود به شمار میها گرانترین نوع در بین سه کال   کال  از ژیروسکوپ

 است. هزینهپرنیز بسیار  آنهاتعمیر و نگهداری  ، ی تولیدهاهزینه

به لحاظ    CVGهای کال   حسگرگذاری در ساخت و توسعه  سرمایه   ، های فوقاز بین کال 

پذیری فنی و اقتصادی مناسبی برخوردار بوده و دستیابی  یهجقیمت، کارایی و بازار مصرف از تو

های پیشرفته  ها در داخع کشور گام رو به جلویی در حوزه فناوریحسگربه فناوری ساخت این  

   آید. به شمار می

عدد 15,000، در دو بخش نظامی و زیرنظامی در حدود  حسگرنیاز ساالنه کشور به این نوع  

 است. 

 اصلی تحقیق مسئله

 : )نیاز تحقیقاتی(

مسئله این تحقیق عبارت  

-سخت  توسعه»است از 

  حسگرافزار نرم افزار و 

ای  ژیروسکوپ استوانه

(CVG)» 
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 تحقیقاتی  مسئله مشروح 

از دو بخش مکانیکی و الکترونیکی تشکیع شده است. شتابدهنده متقاضی این طرح    ایژیروسکوپ استوانه  حسگریک  

  ، دسترسی داشته و قصد دارد فرآیند تحقی  و توسعه  CVGکال     حسگر  مکانیکیبخش  تحقیقاتی در حال حاضر به  

-ای را برونژیروسکوپ استوانه  حسگربرداری  الکترونیک، کنترل و دادهافزار بخشافزار و نرمطراحی و ساخت سخت

توسن    دو فاز پژوهشی  رود ار میظ انتدست یابد.    CVGکال     حسگرسپاری کرده و درنهایت به دانش فنی ساخت  

 : در نظر گرفته شود تیم ماری 

این طرح پژوهشی  :اول  فاز فاز نخست  در  نرمسخت  ،تیم ماری  و  برای  افزار  نیاز  و  های کنترلی  حلقهافزار مورد 

 سازی کند. ای را طراحی و پیادهژیروسکوپ استوانه حسگربردهای الکترونیک 

تیم ماری در فاز دوم این    ،CVGر کال   حسگبا توجه به حساسیت باالی مورد نیاز برای ساخت و تست    فاز دوم:

فنی  ،  طرح برنامه تبرداری مدادهبه دانش  از میزهای  استفاده  و  پذناسب،  در    حسگرتیون کردن  یر شراین محیطی 

 .دست یابدفرآیند کالیبراسیون  

 
   برای دو محور  CVG  حسگرای از  نمونه   :(1شکع )

 
 (: بخش مکانیک ژیروسکوپ ارتعاشی مدور 2شکع )
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 های احتمالی پروژهگلوگاه

 : احتمالی در اجرای این طرح تحقیقاتی عبارا است از رسد چالشبه نظر می

 متناسب با استفاده از میزهای دقی  جهت ایااد شراین محیطی برداری داده •

 حسگریابی به فرکانس طبیعی برای دست حسگرباالنس نمودن بخش مکانیک  •

 های الکترونیکی و مکانیکی سازی بخشپس از یکپارچه  حسگرکالیبراسیون  •

 

 های مورد انتظار تحقیقخروجی

 یکپارچه کالیبره شده CVGکال   حسگر •

 ایهای کنترلی حسگر ژیروسکوپ استوانهافزار مورد نیاز برای حلقهافزار و نرمسخت •

 ایافزار مورد نیاز برای بردهای الکترونیک حسگر ژیروسکوپ استوانهافزار و نرمسخت •

 حسگرکالیبراسیون   و برداری برای دادهافزار مورد نیاز افزار و نرمسخت •

 

 تحقیق الزامات

افزار بخش الکترونیک، کنترل  افزار و نرمسازی سختهای مربوط به طراحی و پیادهشراین و محدودیت

 ای عبارا است از: ژیروسکوپ استوانه حسگربرداری و داده

های الکترومکانیکی بیشتر  حسگرطراحی شده باید از    حسگرخروجی و سطح حساسیت   •

 باشد.  

 + باید از عملکرد پایداری برخوردار باشد.  80تا  -40در بازه دمایی  حسگر •

 باشد. درجه0.1باید کمتر از  حسگری قابع قبول در خطا زانیم •

 باشد. درجه بر ساعت 10پایداری بایا  کمتر از  •

 باشد.  پی پی ام50خطی بودن ضریب مقیا  بهتر از  •

 باشد  درجه بر ساعت50دینامیکی تا رنج  •
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 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری

 تحصیالا و سواب  پژوهشی تیم تحقیقاتی و تناسب آن با مساله •

اجرای   • الزاماا  سایر  و  مواداولیه  قطعاا،  کارگاهی،  آزمایشگاهی،  تاهیزاا  به  دسترسی 

 تحقی  

 های اجرای تحقی زمان و هزینه •

                          

 تسهیم مالکیت فکری

ماری در مالکیت معنوی ناشی از اجرای تحقی  سهیم خواهد بود و    :معنویمالکیت   •

مقاله   ارائههای داخلی و خارجی، انتشار مقاله مشترک توسن ماری و متقاضی در ژورنال

 . اندرکاران مااز خواهد بود  ها و سمینارها با موافقت و اشاره به نام همه دستدر کنفرانس

به    :مالکیت منافع مادی • توجه  کار شتابدهنده،  مدل کسب  با  منافع مالی  30و  درصد 

درصد منافع مالی  70ناشی از توسعه این فناوری به طور کامع متعل  به متقاضی بوده و  

 ناشی از توسعه این فناوری به ماری پروژه تحقیقاتی تعل  خواهد گرفت. 

 

 ارسال پروپوزال 

  1399ماه  اسفند  5صندوق نوآوری و شکوفایی، تدوین و حداکثر تا تاریخ   موردنظرها صرفاً باید در چارچوب  پروپوزال

،  آن  از  ریزهایی که در چارچوبی  پروپوزال  .ارسال شوند  ir/grant.inif.ghazal//:https در سامانه ززال به آدر 

   .های دیگر به دست صندوق برسند، وارد فرایند ارزیابی نخواهند شدیا به روش

  

https://ghazal.inif.ir/grant
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