جم
علم
معاونت ی و فناوری ریاست هوری
ستاد توسعه علوم و فناوریاهی شناختی

درخواست پیشنهادیه پروژه )(RFP

 1 .5 طراحی و ساخت یک باتری برای ایمپلنتهای مغزی به منظور تأمین توان مورد نیاز مدارهای
بخش کاشته شده در بدن
 oتعریف مسئله و بیان هدف:
هدف از این پروژه طراحی و ساخت یک باتری برای ایمپلنتهای مغزی به منظور تأمین توان مورد نیاز مدارهای بخش کاشته
شده در بدن میباشد .چگالی انرژی مناسب ،طول عمر کافی ،بسته بندی مطمئن ،تأمین استانداردهای ایمنی بدن و قابلیت
مجتمع سازی با بقیه سیستم از ویژگیهای مد نظر در طراحی این باتری میباشد.

 oجزئیات و ملزومات انجام پروژه:
 ولتاژ مدار باز باتری:

حداقل 2V

 چگالی انرژی :حداقل  6111mAhبرای ابعاد  2cm × 2cmبا ضخامت

حداکثر 6mm

 طول عمر باتری:


باتری غیرقابل شارژ :برای تأمین انرژی بخش کاشته شده در بدن ،باید بتواند برای مدت کافی (به طور مثال برای بیش از  6سال و
جریان بار  )611µAعملکرد صحیح داشته باشد.



باتری قابل شارژ :برخالف باتری غیر قابل شارژ ،کافی است ظرفیت ذخیره انرژی تنها برای چند ساعت ،چند روز و یا چند هفته را دارا
باشد تا در زمان مناسب از دیدگاه کاربر ،انرژی الزم برای شارژ باتری از طریق یک لینک بیسیم به باتری کاشته شده در بافت انتقال
یابد.

17

 طول عمر باتری قابل شارژ از منظر تعداد دفعات قابل شارژ شدن :بیشینه مقدار مورد نیاز است و توسط مجری پروژه
پیشنهاد داده میشود.
 بستهبندی مطمئن :برای محافظت باتری از محیط نمکدار و خورنده موجود زنده نیاز به بستهبندی ،امری ضروری

می-

باشد .این بستهبندی باید با توجه به استانداردهای ایمنی بدن و مسائل زیستسازگاری انجام شود ،در مقابل ورود آب و
یون ،غیر قابل نفوذ بوده و حداقل برای یک سال ایمنی خود را حفظ کند .بعالوه این بستهبندی باید شامل یکسری اتصاالتی
باشد تا مدارهای بخش کاشته شده در بدن بتوانند با باتری مورد نظر ارتباط برقرار کنند .در نهایت ،با ایجاد بسته بندی بر
روی باتری طراحی شده ،،نباید اندازه قابل توجهی به آن اضافه شود.
 وزن و ابعاد فیزیکی :هرچه کمتر
 هزینه ساخت :هرچه کمتر
 قابلیت مجتمع سازی باتری طراحی شده با بخش کاشته شده در بدن ،از ویژگیهای مثبت آن در نظر گرفته خواهد شد.

 oخروجیهای مورد انتظار پروژه:
 در انتهای پروژه ،حداقل  5نمونه سالم از باتریهای ساخته شده تحویل گرفته خواهد شد.
 این باتری ها باید به صورت موفقیت آمیز و در شرایط مختلف شارژ و دشارژ شدن آزمایش و مشخصه یابی شده باشند تا
اطمینان حاصل شود که گرمای تولید شده توسط این فرآیندها به بافت مورد نظر آسیب نخواهد رساند..
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