
  

   

 بىام خداوود مهربان

 حسگر خمشی آرتمه

 :دّطت ػشیش ّ گزاهی

 ثزای اّلیي ثبر درایزاى ّ ثَ ػٌْاى یکی  ػزکت داًغ ثٌیبى تْطؼَ في آّراى آرتويثب ػٌبیت پزّردگبر ّ ثب افتخبر،

اهیذّارین ثتْاًین ثب .را خذهت ػوب هؼزفی هی ًوبیذحظگزُبی خوؼی اس هؼذّد ػزکتِبی تْلیذ کٌٌذٍ در دًیب ، 

 .ػزضَ ایي هحصْل پیؼزفتَ ّ کبهال ایزاًی ًیبس ػوب را هزتفغ ًوبئین

 

 حظگز خوؼی چیظت؟
 

اس ایي حظگز هی تْاى جِت هؼخص کزدى لزسع، حزکت، ثزخْرد، جزیبى  ایي حظگزًؼبى دٌُذٍ اًذاسٍ خوغ اطت

ثغْر هثبل، دّختي آى ثَ ثبسّی یک حیْاى ػزّطکی ثزای . ُْا ، تغییزات ساّیَ ّ هیشاى خوغ اطتفبدٍ کزد 

ًؼبى دادى ػکض الؼول سهبًیکَ کْدک ثبسّ آًزا تکبى هی دُذ، یب لزاردادى آى درّى یک لْلَ هزثْط ثَ دطتگبٍ ُبی 

 (.ُزچَ ُْا طزیؼتز حزکت کٌذ، حظگز ثیؼتز خن هی ػْد)پشػکی جِت ًظبرت ثز طزػت حزکت ُْا درّى لْلَ 

... ّیب در طبخت رثبت ثزای اًذاسٍ گیزی هیشاى خوغ ّ 

 

            

      

 

 

  

   

 

 

 

  

اػوبل خوغ   

 

 

 

 

 

 



  

   

 :خصْصیبت حظگز

َ ای دیگز هبًٌذ پالطتیک پْػغ دادٍ ػذٍ اطت رطبًبیی . حظگز خوؼی اس یک الیَ تؼکیل ػذٍ اطت کَ تْطظ الی
ایي خصیصَ اهکبى ػولکزد غیزهکبًیکی را در طٌجغ الکتزیکی ّ . الکتزیکی آى سهبًیکَ خن هی ػْد تغییز هی کٌذ

 .في آّری هحزک فزاُن هی طبسد

حظگز خوؼی کبهاًل هظتمل ثْدٍ ّ .ػوب هی تْاًیذ اس طٌظْر ثَ ػٌْاى یک ًؼبى دٌُذٍ دلیك تغییزات اطتفبدٍ کٌیذ
اس ایي رّ هظتؼذ خزاثی ّ ًمصبى هکبًیکی . ثزای طٌجغ هیشاى خوغ ًیبسی ثَ ُیچ اجشای هکبًیکی دیگزی ًذارد

خبرجی ًیظت ّ ثَ ُویي دلیل در همبثل حظگزُبی رلیت دیگز ثب ػولکزد هؼبثَ اس ػوز عْالًی تزی ثزخْردار 
ػوز عْالًی ثَ هؼٌبی اس کبر افتبدگی ُبی کوتز طیظتن ثؼلت ػیْة هکبًیکی اطت کَ ُویي هظئلَ ایي حظگز . اطت

 .را لبثل اػتوبدتز ّ ارساى تزهی کٌذ

تغییز همبّهت در اثز خن کزدى ًظجت ثَ همبّهت کل آى ثظیبر ثبال هی ثبػذ، ثٌبثزایي ثب تجذیل تغییزات همبّهت ثَ 
 .ّلتبژ ّ ثَ کبرگیزی یک هجذل آًبلْگ ثَ دیجیتبل طبدٍ هیتْاى تغییزات ساّیَ را ثب دلت ثظیبر ثبالیی ثذطت آّرد

 .طجک ّ ًبسک

 .لیوت هٌبطت

.  غؼبء پالطتیکی ُوزاٍ هبدٍ حظبص ّ ثخغ اتصبالت:اهکبًبت 

 10/0±  گزم 60/0 : ّسى

( طفبرػی)اهکبى تْلیذ در طبیشُبی هختلف  - (mm64) ایٌچ2.5 : اًذاسٍ

 (طفبرػی) اهکبى تغییز در ًْع اتصبل :اهکبًبت اتصبل

  ایي حظگز فبلذ ُزگًَْ لغؼَ هکبًیکی هی ثبػذ ّ ثَ دلیل ُویي هشیت اس حظگزُبی ثب :کبرایی ّ عْل ػوز 
. ػولکزد یکظبى هتوبیش ّ ایوي تزّ ثب عْل ػوز ثیؼتزی هی ثبػذ

 ثکبرگیزی ایي حظگز ثزخالف حظگزُبی هکبًیکی هْجْد ثظیبر راحت ثْدٍ ّ ایي لبثلیت را دارد کَ آًزا :راحتی 
. در اکثز ثبفتِب ّ اجشای طلت هذ ًظز ثَ اًذاسٍ ػزض حظگز جبی داد

ایي حظگز تْاًبئی ثکبرگیزی در اکثز پزّژٍ ُب ّ صٌبیغ ّاثظغَ ثَ رػتَ ُبی ثیْهکبًیک ، :ثزرطی هشایب
 .را دارا هی ثبػذ...الکتزًّیک ، رثبتیک ، ػجیَ طبسی ّ 

اطتفبدٍ اس ایي حظگز سهبى ًصت ّ راٍ اًذاسی در ثخغ هزثْط ثَ خْد را کبُغ دادٍ ّ ثظیبر طزیغ ّ کبر آهذ هی 
ثب تْجَ ثَ ثْهی ثْدى داًغ تْلیذ، ایي حظگز ُویؼَ در دطتزص . تْاى اس آى خزّجی هذ ًظز را دریبفت ًوْد

ثْدٍ ّ اهکبى تْلیذ ایي حظگز ثب تْجَ ثَ در خْاطت هصزف کٌٌذٍ در طبیشُب ّ اًذاسٍ ُبی هتفبّت در اطزع ّلت 
 .اهکبى پذیز اطت

: کبرثزدُبی حظگز

ایي حظگز در سهیٌَ ُبی هختلف رثبتیک، پشػکی، خْدرّطبسی، ّرسػی، تجِیشات حضْر در دًیبی هجبسی، 

. ّ در ًِبیت طبخت ثظیبری اس صٌبیغ پیؼزفتَ کبرثزد فزاّاى دارد (Motion Capture)تجِیشات ثجت حزکت 

: پزّژٍ اًجبم گزفتَ 

ػزکت آرتوي در جِت تْطؼَ کبرثزدُبی ایي حظگز، هحصْل هٌحصز ثفزد دطتکغ ثجت حزکت را ثب اطتفبدٍ اس 
. حظگزُبی خوؼی آرتوي تْلیذ ًوْدٍ اطت

ایي دطتکغ . دطتکغ ثجت حزکت یکی اس پیؼزفتَ تزیي  تجِیشات جبًجخؼی ثَ کبرکتزُبی اًیویؼي در دًیبطت
کبراکتزُب را ثَ کوتز اس یک پٌجن رّع طٌتی آى تملیل هی دُذ ّ ثَ ػلت  (Animate)سهبى جبًجخؼی 

 اس ایي دطتکغ در سهیٌَ .ثزخْرداری اس  دلت ثبال کْچکتزیي حزکتِبی هذ ًظز کبرثز را ثَ کبراکتز اًتمبل هیذُذ
. کٌتزل رثبت ًیش هی تْاى ثِزٍ گزفت



  

   

 
 

حظگزُبی تؼجیَ ػذٍ در داخل دطتکغ       

     

      
 

       

 

 Artman Motion Glove   

  

 : در یکی اس ًْآّریِبی جذیذ خْدرّ طبسُبی هغزح دًیب هیتْاى ثَ ًوًَْ سیز تْجَ ًوْدُوچٌیي

 کْدک ّ ًْجْاى 130، ػلت هزگ ثیغ اس (NHTSA)ثزاطبص گشارع هذیزیت هلی ایوٌی حول ّ ًمل ثشرگزاٍ ُب 

اًتظبر هی رّد ایي تلفبت در لزى جبری ثَ . را ثَ طزػت ّ ًیزّی ثبسػذى کیظَ ُْا ثَ طوت هظبفزًظجت دادٍ اطت

ًْثَ خْد در ُز ُفتَ یک لزثبًی ثگیزد، ًصت کیظَ ُْای هظبفز ثز رّی توبهی اتْهجیل ُبی طْاری ّ کبهیًْت ُب 

 .فزّختَ ػذٍ در ایبالت هتحذٍ الشاهی ػذٍ اطت

ایي طیظتن ُبی ُْػوٌذ ًَ . خْدرّطبساى ّ تٌظین کٌٌذگبى هْافمت کزدًذ کَ راٍ حل طیظتن ُْػوٌذ کیظَ ُْاطت

ایي اعالػبت . تٌِب حضْر طزًؼیي را تؼخیص هی دُذ ثلکَ هی تْاًذ اًذاسٍ ّ هْلؼیت طزًؼیي را ًیش تؼخیص دُذ

هی تْاًذ طزػت ثبس ػذى کیظَ ُْا را ثب هْلؼیت ًؼظتي طزًؼیي در لحظَ ثزخْرد هتٌبطت طبسی 

، جشِء کلیذی ایي طیظتن ُْػوٌذ (طٌظْرُبی لبثل اػتوبد صٌذلی آًبلْگ هبًٌذ تکٌْلْژی طٌظْرُبی خوؼی.ًوبیذ

 .ُظتٌذ

طٌظْر خوؼی تؼک صٌذلی ثزای اطتفبدٍ در طیظتن ُبی ُْػوٌذ « ػزکت لیز»، 1997در ًْاهجز ّ اکتجز طبل 

دیگز ػزکت ُبی ارّپبیی ثزای کبرثزدی کزدى ایي طٌظْرُب . کیظَ ُْا در آلوبى، فزاًظَ ّ اطپبًیب را رّ ًوبیی کزد

، هگٌب، TAKATA، لیز، TRWثَ ُویي هٌظْر ػزکت ُبی جٌزال هْتْرس، فْرد، کزایظلز، . اثزاس ػاللَ کزدًذ

Allied Signal ،Autoliv جبًظْى کٌتزل، سیوٌض ّ دلفی، طٌظْرُبی خوؼی را در صٌذلی طزًؼیي ،

 .کبرثزدی کزدٍ ّ ػکض الؼول ُب هثجت اػالم ػذ

ایي طٌظْر هی تْاًذ ًؼظتي کْدک ّ هظبفز ثشرگظبل را ثز رّی صٌذلی تؼخیص دُذ ّ در صْرتی کَ فزدی 

 در 15.000.000ثب در ًظز داػتي فزّع طبالًَ .  کیلْ ّسى داػتَ ثبػذ کیظَ ُْا را غیزفؼبل کٌذ30پبییي تز اس  

 در کل دًیب، فمظ در صٌؼت خْرّ طبسی فزصت ثبسار فْق الؼبدٍ ای در اًتظبر ایي 55.000.000اهزیکبی ػوبلی ّ 

. هحصْل اطت

 

: داًؼجْیبى، هحممبى  ّ صٌؼتگزاى ػشیش
اس آًجب کَ تب ثَ اهزّس ثذلیل تحزین ُبی التصبدی ّ ُوچٌیي تکٌْلْژی پیچیذٍ ّ اًحصبری تْلیذ ایي حظگزُب ، 

ثظیبری اس ایذٍ ُب ّ اثذاػبت ّ صٌبیغ پیؼزفتَ داخلی ًتْاًظتَ اًذ اس ّجْد ایي حظگزُب اطتفبدٍ کٌٌذ ، اکٌْى ایي 
هْلؼیت فزاُن گزدیذٍ تب ثظیبری اس ػمت افتبدگی ُبی صٌؼتی را ثب ّجْد ایي حظگزُب ّ الجتَ ایذٍ ُبی ًْ ّکبرآهذ 

ثَ ػٌْاى ًوًَْ  ثب ثْهی ػذى تْلیذ ایي حظگزُب در ایزاى، ُشیٌَ تْلیذ ّ فزّع . ػوب ػشیشاى ججزاى ًوْد
 . هؼبثَ خبرجی آى گزدیذٍ اطتیک دُندطتکغ آرتوي 

 



  

   

 :حظگزُبی خوؼی ّ هحصْالت در حبل تْلیذ خبرجی 
 تجِیشات فیشیْ تزاپی

 دطتَ ثبسی ُبی رایبًَ ای
 (ُْ گْ ُبی تکْاًذّ)لجبطِبی ُْػوٌذ 

 تختخْاة ُبی ُْػوٌذ
  ّ اهذاد رطبىرثبت ُبی کبّػگز

 کٌتزل کٌٌذٍ ُبی طیبالت
 ...ػزّطک ُبی تؼبهلی ّ 

  

:  افتخبرات کظت ػذٍ  تْطظ حظگز خوؼی آرتوي 
  ثجت ػذٍ در ادارٍ هبلکیت صٌؼتی ّ اختزاػبت .

 ثزگشیذٍ ُفتویي جؼٌْارٍ هلی في آفزیٌی ػیخ ثِبئی در ثخغ في آفزیٌبى .

 هحصْل هؼزفی ػذٍ اسهؼبًّت ػلوی ّ فٌبّری ریبطت جوِْری ثب لبثلیت صبدرات .

 هحصْل هؼزفی ػذٍ درًوبیؼگبٍ دطتبّردُبی ًْآّری ّ في آفزیٌی ثخغ صٌؼت ّ هؼذى. 

 هحصْل هؼزفی ػذٍ ثَ ػٌْاى پیؼتبساى تْطؼَ ثز هجٌبی داًبیی اس ثٌیبد هلی ًخجگبى. 

  (پزّژٍ تجذیل سثبى ًبػٌْایبى ثَ کالم   )داًؼکذٍ صٌؼتی ػزیف ثکبرگیزی در اًجوي تحمیمبت 

 

 

  
  :ارتجبط ثب هب

 

 www.ahc.ir :طبیت

 artman.ltd@gmail.com: ایویل 

  33454213 -021  و  33711519 -021 :تلفي

 09126369813     و  09122598987 :ُوزاٍ
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