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- 11  /E/  محافظ وزنه برداری/  تجهیزات ورزشی و ایمنیفناوری های صنعت 

IWF SAFETY EQUIPMENT OF HERCULES WEIGHTLIFTING MACHINE 

 : طرحساده تشریح 

همانطور که در تصاویر زیر مشخص است، یکی از مشکالت مهم در ورزش و مسابقات وزنه برداری  مسئله چیست؟

برهم خوردن تعادل ورزشکار و ناتوانی ورزشکار از مهار وزنه می باشد  چون لغزیدن وزنه، رها شدن وزنه به دالیلی

 .دارد دنبالبه یت های شدید ورزشکار را که در موارد زیادی سقوط وزنه بر روی ورزشکار مصدوم
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 زمینه کلی :  تجهیزات ورزشی

 عنوان طرح: محافظ ایمنی وزنه برداری

 وضعیت ثبت: USPTو  PCTثبت ملی / دارای حق تقدم مورد   2

وضعیت ساخت و  نمونه اولیه در حال ساخت ارزیابی های علمی و امکان سنجی صورت گرفته

 تجاری سازی:

 :و تعاریف مقدمه

 

 اختراع مذکور برای جلوگیری از سقوط وزنه حین وزنه برداری طراحی گردیده است.

 کند.  سیستم عملکرد کلی این اختراع مشابه کمربند های ایمنی خودرو عمل می

همچنین سیستم این محافظ به صورتی هوشمند  .درنظر گرفته شده است ورزشکارآزادی عمل قوانین ورزشی و در این طرح 

شت و رهاسازای وزنه و میزان آزادی عمل و حرکت شده که تمامی نکات و احتماالت حین وزنه برداری از جمله تکنیک های بردا

 های وزنه بردار و حالت های ایجاد حوادث در نظر گرفته شده.

 

 بیان مسئله و مشکل:

 :حوادث حین ورزش و مسابقات وزنه برداری -1

 تواند موجب عوارض و جراحت های جدی شود. می /سقوط وزنه در هنگام برداشت وزنه توسط ورزشکار 

 

  تجهیزات ایمنی مناسب جهت جلوگیری از ایجاد حوادثعدم وجود  -2

 سیب به ورزشکار حین ایجاد حادثه درنظر گرفته نشده است.آهیچگونه تمهیداتی جهت پیشگیری و جلوگیری از ایجاد 

----------------------------------------- 

 تشریح مشکالت و بیان مسئله:

ن برای ورزشکار / ایجاد ابزار و راهکار آسیب های جدی آدر مسابقات و تمرینات وزنه برداری و به دلیل باالبودن احتمال ایجاد حادثه 

 . م بنظر می رسدزرا کاهش دهد ال نآعوارض ناشی از  و حوادث ،ایمنی با افزایش مناسبی که 
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از زیر وزنه استفاده می گردد  نظیر رها کردن و جهشپیشگیری از خطر  جهت تکنیک های ورزشیاز درحال حاضر 

 رایج اهکارهایر که نمی تواند در تمام شرایط چاره ساز باشد.

 رفع مشکل: فعلی

 افزایش ایمنی ورزشکار و جلوگیری از ایجاد حوادثطراحی ابزاری جهت 

 مسابقات ورزشی و نکات درنظر گرفتن قوانین با 
 ست؟یچ یمنطق ازین

 وسیله ای هوشمندطراحی 

 درنظر گرفتن میزان ازادی عمل ورزشکار و قوانین و نکات مسابقات و تکنیک ورزشیبا  

در هنگام ایجاد حادثه و سقوط وزنه روی ورزشکار با نگه داشتن و جلوگیری از سقوط مانع از ایجاد   

 حادثه می گردد.
 

هدف اصلی اختراع 

 فعلی:

بصورت هوشمند اقدامات و احتماالت )نظیر بلند کردن و رهاکرد وزنه، حرکت این وسیله سیستم قفل 

 مشابه کمربند های ایمنی خودرو عمل میکند. ورزشکار(را درنظر می گیرد و درهنگام بروز حادثه 

بدین گونه که میل هالتر توسط کابل هایی به دو قرقره جمع شونده متصل میگردد و هنگامی که ورزشکار 

بلند میکند،قرقره کابل ها را اطراف خود جمع کرده و مانع از مزاحمت آن برای ورزشکار می هالتر را 

 شود.

قرقره ها بر روی شاسی متحرکی نصب شده اند. این شاسی متحرک روی شاسی اصلی و بدنه دستگاه 

شده سوار شده و قابلیت حرکت به عقب یا جلو را روی شاسی اصلی دارد.شاسی اصلی به زمین متصل 

 و نقش تکیه گاه دستگاه را دارد.

شاسی متحرک توسط سنسورهای التراسونیک تعبیه شده حرکت عقب و جلوی ورزشکار را در زیر وزنه 

تشخیص داده و توسط موتوری که به آن متصل است متناسب با حرکت ورزشکار به عقب یا جلو حرکت 

 می کند.

ترل کند و وزنه در شرف سقوط روی ورزشکار قرار گیرد هنگامی که ورزشکار نتواند وزنه و هالتر را کن

 ،قرقره های متصل شده به کابل ها، قفل گردیده و وزنه در جای خود ثابت باقی می ماند.

بدین صورت از سقوط وزنه بر روی ورزشکار جلوگیری به عمل آمده و ورزشکار از خطر مصدومیت دور 

 می شود.

 ها از دو تکنیک مختلف مکانیکی و الکترونیکی استفاده شده است. در این اختراع برای قفل شدن قرقره

 شرح کامل و ارائه جزییات بیشتر در قسمت های بعدی آورده شده است

کلیات توضیحات و 

 اجزا
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 .و مسابقات نیهنگام تمر کامل ورزشکار یمنیا-1

جسمی می باشد ممکن در تمرین ها یا مسابقات به دلیل اینکه ورزشکار تحت فشارهای شدید روحی و 

است اشتباهاتی انجام داده که این اشتباهات موجب مصدومیت و جراحات شدیدی به ورزشکار 

میگردد.ورزشکاران مبتدی هنگام آموزش اصول و فنون معموال اشتباهات زیادی می کنند و باعث 

ایمنی کامل  جراحات بدن خود میگردند .این دستگاه هنگام تمرین،  آموزش  و مسابقات می تواند

 ورزشکاران مبتدی را فراهم آورد.

 .ورزشکاران یها تیدومصاز م یریشگیپ-2

با توجه به مکانیزم هایی که در این دستگاه طراحی گردیده می توان همزمان با ارائه آزادی عمل دلخواه 

 به ورزشکار و رعایت قوانین ورزشی از صدمات و خطرات آن جلوگیری به عمل آورد.

 .ورزشکاراندر  تیدومصم ناشی از احتمال استرس کاهش -3

در تمرینات قبل از مسابقات معموال به دلیل فشردگی تمرینات  ترس و استرس از مصدومیت و از بین 

رفتن حاصل زحمات آنها باعث ایجاد حال روحی نامساعد بر ورزشکاران می گردد که ممکن است 

استفاده از این دستگاه از مصدومیت پیشگیری می شود و کیفیت تمرین ها رو تحت الشعاع قرار دهد.با 

 ورزشکار در تمرینات از استرس کمتری برخوردار خواهد بود.

 ی.و رکوردزن نیهنگام تمر وزنه برداراناعتماد به نفس  شیافزا-4

 هنگامی که وزنه بردارن برای رکوردزنی تالش میکنند و میخواهند وزنه ای بزنند که تاقبل از آن هرگز

آن وزنه را مهار نکردند،معموال استرس عدم کنترل وزنه و سقوط آن و مصدومیت بر کیفیت کار 

ورزشکار اثر میگذارد.توسط این دستگاه از استرس مصدومیت ورزشکار کاسته شده و ورزشکار فقط بر 

 کیفیت وزنه زنی و رکورد زنی تمرکز می کند.

 .هنگام رها کردن وزنه یصوت یکاهش آلودگ -5

نگامی که ورزشکار وزنه را رها میکند و وزنه به زمین میخورد صدای مهیبی تولید میکند که این ه

 دستگاه چون وزنه را به آرامی به زمین می گذارد از صدای اضافی جلوگیری می نماید.

 .آن ها شتریعمربطول ها و  وزنه یدگید بیاز آس یریجلوگ-6

 یایها و مزا یژگیو

 :طرح
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وزنه با سرعت به زمین میخورد، اطراف وزنه ها صدمه دیده و هنگامی که ورزشکار وزنه را رها میکند و 

ممکن است میل هالتر شکل اولیه خود را از دست بدهد. در این دستگاه چون وزنه را به آرامی به زمین 

 می گذارد وزنه ها و هالتر ضربه نمیخورند و عمر بیشتری دارند.

 .و مسابقه نیهنگام تمر یبه حداقل افراد کمک ازین-7

در تمرین ها و مسابقات معموال چند نفر باید دوسر وزنه را گرفته و آن را به جای مورد نظر منتقل کنند 

یا در تمرینات مخصوصا در تمرینات ورزشکاران مبتدی و معلوالن چند نفر باید مراقب سر خوردگی یا 

 میبرد. سقوط هالتر باشند که استفاده از این دستگاه نیاز به افراد کمکی را از بین

 

 

 برای عملی کردن اختراع استفاده شده است. دو روش مختلف مکانیکی و الکتریکیدر این اختراع از  

 سیستمو این  به سیستم قرقره محافظ متصل شدهو حلقه گردان  از طریق دو سیم رالتهمیل بطور کلی 

جهت حرکت های )به روی پایه های ثابت چهارچوب متصل شده حرکت محدودقرقره نیز به صورت 

حین برداشت وزنه/ برای مثال درصورتی که وزنه بردار بعد از برداشت وزنه چند قدم احتمالی وزنه بردار 

 .حرکت کند سیستم محافظ نیز همزمان حرکت میکند.(

وزنه و و همزمان حرکات  یگرددمحافظ توسط قرقره جمع م لکاب ،هالتر باال رفتن میلهبا بلند شدن و 

درصورت بروز حرکت های مشکوک به حادثه به صورت دستی و  وزنه بردار توسط مانیتورینگ ارزیابی

 .می شود یا اتومات قفل

 

نحوه استفاده و 

 :عملکرد محصول

مبتدی و معلول یا با تولید و راه اندازی این دستگاه در سالن های ورزشی و بدنسازی می توان به ایمنی ورزشکاران 

 ورزشکاران حرفه ای افزود و نیز می توان ایمنی کافی را برای ورزشکاران به ارمغان آورد .

 :جامعه و بازار هدف ورزشی شرکت های تولید تجهیزات 

وضعیت قیمت  با توجه به اهمیت و نداشتن محصول قابل رقابت قابلیت های تجاری سازی مناسب را دارد.

 تجاری محصول:
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 نقشه و تصاویر:
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