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توصیف اختراع
مشكل فني و اهداف
جهت اتصال دائمي فلزات مختلف به يكديگر از سیستم هاي جوشكاري استفاده مي شود كه جوشكاري
انجام شده متناسب با نوع فلز بر دو نوع است؛
 -1جوشكاري با استفاده از گاز هیدروژن – بوتان و كارپیت كه جهت اتصال فلزاتي چون مس -چددن و
نیكل استفاده مي شود كه داراي شعله سبز متمايل به آبي مي باشد.
اين شعله نسبتا بي خطر و كار با آن راحت است.
 -2جوشكاري با استفاده از الكترود و جريان الكتريكي كه جهت اتصال فلزاتي نظیر آهن به كدار
مي رود .جريان الكتريكي مورد نیاز مي تواند توسط ترانس هاي صنعتي و يا ژنراتور تامین شود.
عبور جريان نسبتا زياد(05-055آمپر)از الكترود سبب ذوب میله داخلي و در نهايت اين گرما سبب ذوب
اليه خارجي و اتصال دو قطعه مي شود.
در ضمن ذوب شدن اين اليه اشعه نسبتا قوي و مضري تولید مي شود كده داراي مدددار زيدادي اشدعه
ماوراي بنفش و مادون قرمز مي باشد.
اين اشعه داراي طول موجي كوتاه است كه براي چشم انسان خطرناك و مضر است كه نگداه كدردن بده
صورت مستدیم سبب تحريك عصب هاي چشم و در طوالني مدت سبب ضعف بینايي مي شود.
از اين رو براي محافظت از چشم فیلتر هاي مختلفي طراحدي و سداخته شدده اسدت كده متناسدب بدا
تكنولوژي به كار رفته مي تواند درصدي از اشعه هاي تولیدي را فیلتر كند و محافظت الزم را انجام دهد.
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هم اكنون عینك ها و ماسك هايي طراحي شده اند كه اين فیلتر بر روي آن قرار مي گیرد و فرد همزمان
با نزديك كردن انبر جوش به محل اتصال اين فیلتر را در مدابل چشم خود قرارمي دهد تا از رسیدن اشعه
به چشم جلوگیري شود.
در حین استفاده از اين سیستم ها ممكن است مشكالتي بوجود آيد:
 -1در حین نزديك كردن فیلتر به چشم هر گونه لرزشي در دست فرد مي تواند سبب اتصالي نامناسب و
اشتباه شود.
 -2قرار نگرفتن به موقع فیلتر مي تواند سبب رسیدن لحظه اي اشعه و ممانعت ديد شود.
 -3الزم است همواره فرد با يك دست انبر را گرفته و با دست ديگر ماسدك را كده ايدن آزادي فدرد را
محدود مي كند و فرد سرعت عمل و ابتكار خود را از دست مي دهد.
اين محدوديت سبب كاهش راندمان كار و صرف هزينه و زمان مي شود از طرفدي در مدواردي كده الزم
است در ارتفاعات باال جوشكاري انجام شود مشكالتي را بوجود مي آورد و نیاز به دستیار را الزامدي
مي سازد.
 -4اين محدوديت،تمركز باالي استفاده كننده را مي طلبد زيرا برقراري اتصال و كنترل فیلتر به صورت
همزمان دقت بااليي را مي طلبد و نیازمند تجربه و دقت خاصي است.
كاله ماسك جوشكاري هوشمند وسیله اي است كه مشكالت باال رامرتفع نموده و دقت و راندمان كار را
تا حد زيادي افزايش مي دهد.
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وضعیت دانش پیشین:
جهت ساخت اين سیستم هوشمند در ابتدا از سنسور مادون قرمز و ماوراي بنفش توام استفاده شدد.
كه در شرايطي خاص نتیجه نسبتا رضايت بخشي را به دنبال داشت اما در حضور نور خورشید و المپ هاي
رشته اي نتیجه اي نامطلوب داشت و اين به اين خاطر است كه خورشید يكي از منابع قوي و مهم تولید
اشعه ماوراي بنفش و مادون قرمز است كه مي تواند بر عملكرد اين سنسور ها تاثیر گذاشدته و اختالالتدي
ايجاد كند.
از طرفي المپ هاي رشته اي مدداري اشعه مادون قرمز به همراه گرما تولید مي كند كه گاها مي تواندد
سبب تحريك ناخواسته سیستم شود.
به همین دلیل اين نمونه نمي تواند پاسخ گوي كامل نیاز هاي استفاده كننددگان باشدد .در تحدیددات
انجام شده مشخص گرديد سه نمونه ماسك هوشمند در ايران به ثبت رسیده و از مدايسه سیستم سداخته
شده با تكنولوژي هاي قبلي اين طور به نظر مي رسد كه اين سیستم داراي مزاياي قابل توجهي نسبت بده
ديگر سیستم ها است كه به شرح زير آمده است:
 -1ماسك جوشكاري با استفاده از سیستم مانیتورينگ سنسور ماوراي بنفش با استفاده از شیشه دوار
و متحرك :اين سیستم ها بر اساس اشعه تولیدي عمل مي كنند و در اولین لحظه اتصال ابتدا يدك قدوس
الكتريكي ايجاد شده و پس از لحظه اي اشعه ماوراي بنفش تولیدي به مددار ماكزيمم خود مي رسد و مددار
اين اشعه ثابت نیست و در حال نوسان مي باشد.
معايب :اين سنسور نسبت به قوس الكتريكي ايجاد شده تحريك نمي گردد و سبب رسیدن مددداري از
اشعه به چشم در لحظه اولیه اتصال مي شود.
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جهت تحريك سنسور الزم است اشعه در ماكزيمم خود قرار گیرد و اين نوسدانات مدي تواندد عملكدرد
سیستم را مختل كند گاهي اشعه ماوراي بنفش و مادون قرمز تولیدي توسط خورشید و المپ هاي رشدته
اي

مي تواند بر عملكرد سیستم اثر گذار باشد طراحي قسمت مكانیكي به صورت شیشده دوار سدبب

ايجاد تاخیر در سیستم مي شود و يكي از مهمترين معايب اين گونه سیستم ها مي باشد.
 -2ماسك هوشمند با استفاده از میكروفن و تشخیص ارتعاشات با شیشده متحدرك :ايدن سیسدتم از
سنسور برداشت صدا جهت تحريك فیلتر استفاده مي كند و در اين سیستم الزم است فرد با گفتن كلماتي
خاص سیستم را كنترل كند حال اگر در محیطي پر سر و صدا از سیستم استفاده شود تشخیص صداي فرد
براي سیستم غیر ممكن مي شود و از طرفي مكالمه افراد در نزديكي سیستم مي تواندد سدبب تحريدك
ناخواسته شود -تاخیر مكانیكي و عدم پايداري مهمترين عیب اين سیستم مي باشد.
 -3ماسك هوشمند با استفاده از كلید تغییر حالت :در اين سیستم الزم است تا فدرد جهدت تحريدك
سیستم خود كلید خاصي را بفشارد.
معايب :اين سیستم مزيت بهره گیري از هر دو دست را از فرد گرفته و يك محدوديت مهمدي را ايجداد
مي كند -تاخیر ايجاد شده در قسمت مكانیكي و ارتعاشات ايجاد شده در كلید مي تواند سدبب تحريدك
ناخواسته سیستم شود.حال در نمونه ساخته شده سعي بر آن شده تا مشكالت باال به كلدي رفدع شدود و
سیستمي هوشمند و بي ندص در اختیار مصرف كنندگان و هم میهنان عزيزم قرار گیرد.
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ارائه راه حل همراه با شرح دقیق اختراع:
معايب موجود در سیستم ها و تكنولوژي هاي موجود و ساخته شده به شرح زير است:
 -1تاخیر موجود در قسمت مكانیكي و حركتي فیلتر -2تحريك اشتباه توسط اشعه هاي تولیدي توسط
ساير منابع-3وجود گاز هاي تولید شده و نفوذ به درون دهان و بیني  -4تحريك نشدن به موقع و با تاخیر
اولیه
اين سیستم ساخته شده داراي دو قسمت مكانیكي – الكترونیكي به شرح زير مي باشد؛
قسمت الكترونیكي آن شامل يك قسمت فرستنده -گیرنده و سنسور مجاورتي مي باشد.
با قرار گرفتن ماسك بر روي سر سنسور مجاورتي فعال شده و سیستم را فعال مي كند در اين وضدعیت
سیستم در حالت ) (stand byقرار مي گیرد.

فرستنده سیستم از يك سنسور جريان و مدوالتور  RFتشكیل شده و به محض برقراري اتصال و عبدور
جريان الكتريكي از كابل سیگنال مختص ماسك خود را ارسال مي كند.
گیرنده  RFبا دريافت سیگنال پس از چك كردن كد ارسالي قسمت مكانیكي را فعال كدرده و فیلتدر در
مدابل چشم قرار مي گیرد و با قطع جريان و در نتیجه سیگنال فیلتر به حالت اولیه خود بر مي گردد.
استفاده از سنسور جريان تحريك به موقع و لحظه اي سیستم را تضمین مي كند و عملكرد فیلتر را بده
خوبي كنترل مي كند.
در قسمت مكانیكي از سیستم كشويي(بازو) به همراه يك كمك فنر استفاده شدده تدا متحدرك بدودن
فیلتر را انجام دهد و كمك فنر جهت حذف تاخیر ايجاد شده در قسمت مكانیكي به كار رفته است.
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همواره استفاده كننده با تنفس خود هواي آلوده و گازهاي سمي حاصله از جوشكاري را استنشاق
مي كند .جهت جلوگیري از نفوذ اين گازها به درون دهان و بیني از يك فن تهويه بي صدا و كم مصدرف
استفاده گرديده تا تهويه مناسبي را در داخل كاله ماسك ايجاد كند.

توضیح اشكال و ندشه ها و نمودار ها:
شكل 1شامل مدار فرستنده و سنسور جريان مي باشد.
 = 1.1سنسور جريان و تغذيه خودكار
 = 1.2باتري شارژي
 = 1.3ماژول فرستنده و كادر آنتن
 = 1.4آي سي اينكودر
 = 1.0كد قابل برنامه ريزي
شكل  2شامل گیرنده اصلي ماسك بوده كه با مدارات آنالوگ طراحي گرديده است.
 = 2.1تشخیص حد باال و پايین
DRIVER & MOTOR = 2.2
 = 2.3كلید لمسي (مداومتي)
 = 2.4آي سي ديكودر
www.taksabt.com
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 = 2.0كد قابل برنامه ريزي
RESIVER MAJOL = = 2.6
شكل  3شامل گیرنده اصلي ماسك بوده كه با میكروكنترلر طراحي گرديده است.
 = 3.1تشخیص حد باال و پايین
DRIVER & MOTOR = 3.2
RESIVER MAJOL = 3.3
 = 3.4كد قابل برنامه ريزي
 = 3.0كلید لمسي (مداومتي)
 = 3.6آي سي ديكودر
 = 3.7میكروكنترلر
شكل  4شامل قسمت مكانیكي و نحوه عملكرد فیلتر مي باشد.
 = 4.1محل قرار گیري فنر
 = 4.2سنسور جريان
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مزاياي اختراع
ويژگي ها و مزاياي اين سیستم هوشمند به شرح زيرمي باشد:
 -1اين سیستم به شكل كاله ماسك مي باشد كه بر روي سر قرار گرفته و سايز آن براي افدراد
مختلف قابل تنظیم است.
 -2اين كاله داراي ظاهري زيبا و وزن كم مي باشد.
 -3جهت تهويه مناسب يك فن بي صدا و كم مصرف به كار گرفته شده است تدا از نفدوذ گداز
تولیدي به دهان و بیني استفاده كننده جلوگیري شود.
 -4سنسور جريان به صورت انبر متحرك بر روي يكي از كابل ها قرار گرفته و به محض بر قراري جريان
سیگنال خاصي را ارسال مي كند.
 -0ماسك سیگنال تحريك خود را به صورت  WIRE LESSدريافت مي كند.
 -6ماسك سیگنال تحريك خود را از جريان عبوري از كابل دريافت مي كند ومشكالت برد محدود را از
بین مي برد.
 -7هر انبر با ماسك اختصاصي خودش عمل مي كند به همین خاطر تدداخل چنددين ماسدك هنگدام
استفاده به طور همزمان از بین مي رود.
 -8فرستنده سیستم (سنسور جريان) به طور غیر مستدیم از جريان عبوري از كابل تغذيه مي شدود و
نیازي به تغذيه خارجي و باتري ندارد.
-9استفاده از كلید الكترونیكي فعال شدن به موقع سیستم را تضمین مي كند لدذا نیدازي بده روشدن
نمودن و كلید قطع -وصل ندارد كه اين مزيتِِ ،مصرف باتري و توان را تا حد زيادي كاهش مي دهد.
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 -15با قرار گرفتن ماسك بر روي سر سیستم فعال شده و سبب باال رفتن فیلتر و امكان ديد واضح براي
فرد مي شود.
 -11با بر قراري اتصال جوشكاري و عبور جريان الكتريكي از كابل سنسور جريان فعال شده و سیگنالي
خاص را ارسال مي كند .گیرنده به محض دريافت سیگنال در صورت صحیح بودن كد قسدمت مكدانیكي را
فعال كرده و سبب پايین آمدن فیلتر و محافظت چشم مي شود و با قطع سیگنال فیلتر به حالت اولیه خود
برمي گردد.
 -13مصرف كم توان ماسك و گیرنده سیستم امكان استفاده مداوم و چند شیفتي از دستگاه را تضمین
مي كند( .جريان كشیده شده از باتري در حالت  stand by=2mAو در حالتي كه سیستم مكدانیكي تحريدك
مي شود برابر 25mAمي باشد كه اين توان كم زمان دشارژ باتري ها را افزايش داده و پس از  18ساعت كدار
مداوم نیاز به شارژ مجدد دارد كه مزيت مهمي تلدي مي شود").
 -14استفاده از كمك فنر در قسمت مكانیكي سرعت عمل باالي سیستم را در حالت پايین آمدن فیلتر
تضمین مي كند و تاخیر بوجود آمده در قسمت مكانیكي را جبران مي كند.
 -10امكان تعیین كد رمزهاي مختلف(3^8حالت)و متنوع از خطا وتداخل دو سیستم كه همزمدان در
حال كار هستند مي كاهد و اختصاصي بودن هر سیستم را تضمین مي كند.
 -16هوشمندي و خودكار بودن فیلتر تمركز و سرعت عمل فرد را باال بدرده و سدبب صدرفه جدويي در
مصرف الكترود جوشكاري و زمان مي شود.
 -17امكان بهره مندي از هر دو دست يكي از بهترين و مهمترين مزيت هاي سیستم است كه محدوديت
هاي ايجاد شده را از بین مي برد.
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 -18استفاده از سنسور جريان به جاي سنسور ماوراي بنفش و مادون قرمز تحريك به موقدع و مطمدنن
سیستم را ايجاد مي كند.
 -19حساس بودن سنسور استفاده شده ديگر ويژگي سیستم مي باشد زيرا جريان عبوري از كابل ثابت
نیست و همواره متغیر با زمان مي باشد،همچنین فاصله بین محل اتصال و الكترود در مددار جريان عبوري
ندش دارد به همین دلیل سنسور براي حداقل جريان عبوري طراحي شده است تدا عملكدردي مطلدوب را
داشته باشد.
 -25عدم استفاده از كلید هاي متحرك(فشاري)جهت قطع و وصل سیستم و تغییدر حالدت فیلتدر بده
صورت دستي يكي ديگر از مزيت هاي سیستم است.
 -21در كارهاي صنعتي الزم است فرد كارهاي سخت را با دست خود انجام دهد كه در نتیجه سبب آلوده
شدن دست هاي فرد مي شود و اين آلودگي مي تواند سبب خرابي كلید ها شود .اسدتفاده از كلیدد هداي
الكترونیكي(مجاورتي -لمسي)كار با سیستم را راحت كرده و مشكالت باال را بر طرف مي كند.
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كاربرد :
اين كاله ماسك ايمني قابل استفاده با انواع ترانس هاي جوش خانگي -صنعتي و ژنراتورهاي صدنعتي و
نیمه صنعتي مي باشد و قابلیت سازگاري و عملكرد مطلوب را دارد
فرستنده سیستم بر روي يكي از كابل هاي جريان قرار گرفته و آماده بهره برداري مي باشد.
هوشمندي اين سیستم امكان استفاده توسط تمامي افراد بويژه افراد مبتدي را ايجاد مي كند.
به طور كلي اين سیستم مي تواند توسط تمامي اشخاصي كه به نحوي بدا جوشدكاري بدرق (تجداري-
تولیدي  -صنعتي) در ارتباط اند به كار گرفته شود.

يك روش اجرايي براي به كار گیري اختراع :
جهت استفاده از اين سیستم كافي است تا سنسور جريان بر روي يكي از كابل ها قرار گیرد تدا بتواندد
برقراري جريان در كابل را تشخیص دهد
با قرار گرفتن ماسك بر روي سر فرد قسمت گیرنده ماسك فعال شده و تا لحظه رسدیدن سدیگنال در
حالت آماده به كار قرار مي گیرد.
به محض رسیدن سیگنال گیرنده راه انداز مكانیكي را تحريك كرده و سبب قرار گرفتن فیلتر در مدابل
چشم مي شود حال با قطع اتصال جوش جريان قطع شده و در نتیجه ارسال سیگنال متوقف مي گدردد و
فیلتر محافظ از مدابل چشم كنار مي رود .يك كلید لمسي جهت تغییر حالت دستي براي سیسدتم تعبیده
شده كه فرد بنا به نیاز خود مي تواند سیستم را به صورت دستي نیز كنترل كند.
www.taksabt.com
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ادعا نامه:
سیم ،بدون  -1كاله ايمني جوشكاري؛ سیستمي حفاظتي ،كنترل شونده توسط جريان ،به صدورت بدي
محدوديت برد و برنامه پذير است كه داراي كلیدهاي الكترونیكي جهت كنترل بوده و فیلتدر توسدط ريدل
مكانیكي و فنر جابجا مي گردد.
 -2مطابق با ادعاي  :1سیستم حفاظتي توسط جريان الكتريكي عبوري از كابل جوشكاري كنترل
مي گردد.
 -3مطابق با ادعاي  :2جريان الكتريكي عبوري از كابل توسط سنسور جريان آشكار گرديده و نتیجه آن
ارسال سیگنال ديكود شده اي مي باشد.
 -4مطابق با ادعاي 2و :3سنسور جريان طراحي شده به صورت انبر بوده كه بر روي يكدي از كابدل هدا
بدون هیچگونه محدوديتي قرار مي گیرد.
 -0مطابق با ادعاي  : 4عبور جريان از كابل (كابدل گذرندده از داخدل انبدر جريان)سدبب تولیدد ولتداژ
الكتريكي الدايي مي شود كه تغذيه مورد نیاز فرستنده و ساير مدارات الكترونیكي را تدامین مدي كندد و
محدوديت
هاي استفاده از باتري را از بین مي برد.
 -6در طراحي فرستنده  -گیرنده جهت افزايش سرعت و حساسیت سیستم مددت زمدان الزم جهدت
ارسال سیگنال به حداقل رسیده كه باعث تغییر حالت فیلتر در لحظه اي كوتاه پس از برقراري اتصال مدي
شود و تاخیر زماني به حداقل رسیده است.

www.taksabt.com
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 -7مطابق با ادعاي 1و :4انبر مذكور قابل اتصال بر روي هر قسمت از كابل بوده و مي تواندد در نزديكدي
انبر جوش نیز قرار گیرد بنابراين محدوديت برد ارسال بواسطه فاصله زياد از بین مي رود.
 -8مطابق با ادعاي  :1در مرحله ساخت ابتدا سیستم برنامه ريزي شده و كد خاصي جهت ارسدال بدراي
سیستم تعريف مي گردد كه سبب اختصاصي و مجزا شدن هر سیستم مي گردد.
 -9مطابق با ادعاي  :1استفاده از كلید هاي الكترونیكي كه شامل :كلید لمسي ،كلید مجاورتي تشدخیص
سر و سنسور جريان مي باشد باعث افزايش دقت ،حساسیت و كاهش اثر نويز پذيري سیستم مي شدود و
اين كلیدها به سبب نداشتن قسمت مكانیكي داراي طول عمر بیشتري نسبت به ساير كلیدها مي باشند.
 -15مطابق با ادعاي 1و :9كلید الكترونیكي مجاورتي سبب فعال شدن سیستم همزمان با قرار گیري روي
سر مي شود و از مصرف توان (باتري) در حالت بال استفاده مي كاهد.
 -11مطابق با ادعاي 1و :9كلید لمسي مورد اسدتفاده جهدت تغییدر حالدت

پايین باال
باالپايین

دستي فیلتر مي باشد كه با هر بار فشردن اين كلید سبب تغییر وضعیت فیلتدر
مي شود.

 -12مطابق با ادعاي  :1فنر كمكي مورد استفاده سبب پايین آمدن هرچه سريع تدر فیلتدر مدي شدود و
حالت كششي را ايجاد مي كند كه سبب كاهش تاخیر مكانیكي در لحظه پايین آمدن فیلتر مي شود.
 -13سیستم تهويه استفاده شده از نفوذ گازهاي سدمي حاصدله ازجوشدكاري بده درون كداله ماسدك
جلوگیري میكند و سبب تصفیه هواي داخل كاله ماسك مي گردد.
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عناصر اختراعي:
سنسور جريان به كار رفته كامال نوآورانه بوده و جهت تحريك با حداقل و حداكثر جريان عبوري از كابل
طراحي گرديده است.
استفاده شده كامال اختراعي و نوآورانه بوده كه سبب كاهش تاخیر زماني در RF

فرستنده -گیرنده

لحظه ارسال سیگنال مي شود و سرعت عمل سیستم را تا حد زيادي افزايش مي دهد.

www.taksabt.com

نمونه توصیف  ،ادعانامه و خالصه توصیف ثبت اختراع صفحه

10

سامانه ثبت اختراع

خالصه توصیف
كاله ايمني جوشكاري كنترل شونده با جريان به صورت بي سیم و عدم محددوديت بدرد ،قابدل برنامده
ريزي ،داراي كلید الكترونیكي و فن جهت تهويه
معموال جهت جوشكاري و اتصال دائمي فلزات از جوش برق استفاده مي شود در اين روش بر اثدر عبدور
جريان نسبتا زياد از الكترود میله داخلي الكترود ذوب شده و گرماي تولیددي سدبب ذوب اليده خدارجي
الكترود و اتصال مي شود .در حین اتصال بر اثر ذوب اين اليه اشعه خطرناك ماوراي بنفش و مادون قرمدز
تولید مي شود كه براي چشم انسان بسیار خطرناك است.
جهت جلوگیري از رسیدن اشعه به چشم فیلتر هاي خاصي تولید شده اما قرار گرفتن بده موقدع آن در
مدابل چشم بسته به شرايط مختلف امكان پذير نمي باشد.
سیستم هوشمند ساخته شده حالت خودكار بودن فیلتر را ايجاد مي كندد و بده فدرد قددرت اختیدار و
استفاده از هر دو دست را مي دهد.
جهت كنترل اين سیستم از سنسور جريان استفاده شده تا تحريك به موقع و سرعت عمل باال را ايجاد
كند.
اين سیستم قابلیت سازگاري با انواع دستگاه هاي جوش را داراست و تمامي افرادي(افراد مبتدي)كه به
نحوي با جوشكاري برق در ارتباط اند مي توانند از اين سیستم استفاده كنند.
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پیوست ها و نقشه های فنی:
...

شماره گذاري صفحات از ابتدا
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با تشكر از جناب آقاي احمدي فر كه به ما اجازه دادند اين متن را منتشر نموده و به عندوان نمونده  ،در
اختیار مخترعین كشور قرار دهیم.
الزم به ذكر است ايشان هم اكنون در حال تأسیس واحد فناور در پارك علم و فناوري خراسدان جهدت
تجاري سازي اين اختراع است.
براي ايشان و جامعه مخترعین ايران آرزوي توفیق روز افزون داريم.

جهت دسترسي به اطالعات بیشتر به سايت مركز تحدیدات كارآفرين به نشاني
 www.taksabt.comمراجعه فرمائید .
سواالت و نظرات خود را در انجمن مجازي مخترعین به بحث و بررسي بگذاريد
Forum.taksabt.com
همچنین در صورت ضرورت جهت طرح مسائل خاص مي توانید با كارشناسان ايدن مركدز تمداس
برقرار نمائید:
مهندس عطائي نژاد  59368694660؛ 59104560696

صبح

مهندس صالحي 59109106931

بعد از ظهر
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