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Abstract:
 Today with considering the asymmetry of wars and the necessity of speeding 
operations in the presence and displacement of soldiers, as well as the deployment 
of military forces in various operating conditions, the availability of modern 
equipment and the knowledge of their employment are essential. Personal ascender 
is One of these new warfare equipment. In this work, it has been attempted to 
design, simulate, and analyze a low-weight system as well as the use of battery as 
a power source to provide the energy needed to move, step forward to improve and 
improve relief and auxiliary equipment. In this work, by designing and simulating 
a gearbox with its crust and other accessories for building an ascender, it has been 
tried to obtain the information and basic knowledge necessary to build a prototype 
of a personal ascender.
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چکیده: 

امروزه، با توجه به نامتقارن بودن جنگ ها و لزوم وجود سرعت عمل در حضور و تغییر مکان نیروها و 
همچنین قرار گرفتن نیروهای نظامی در شرایط مختلف عملیاتی، دارا بودن تجهیزات نوین و داشتن علم 
به کارگیری آن ها، از ضرورت های اساسی به شمار می رود. یکی از این تجهیزات نوین جنگی، سیستم 
باالبر یا سیستم کشنده ی قابل حمل است. در این کار سعی شده است که با طراحی، شبیه سازی و تحلیل 
یک سیستم با وزن کم و همچنین استفاده از باتری به عنوان منبع ذخیره انرژی برای تأمین انرژی الزم 
برای جابجایی، گامی رو به جلو در جهت پیشرفت و بهبود امدادرسانی و تجهیزات کمکی برداشته شود. 
در این کار با طراحی و شبیه سازی یک جعبه دنده به همراه پوسته آن و همچنین دیگر متعلقات الزم 
برای ساخت یک باالبر، سعی شده است که اطالعات و همچنین دانش اولیه الزم برای ساخت یک نمونه 

اولیه از یک باالبر خودکششی را کسب کرد.

 Solidworks، ،واژه های کلیدی: باالبر خودکششی، طراحی، بهینه سازی، سیستم ضد قفل
Kiss Soft
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1- مقدمه

باالبر خودکششی با استفاده از قابلیت و توان باالی خود می تواند در باال رفتن از ناو ها و کشتی های جنگی، باال رفتن از 
ساختمان ها، جابجایی سریع نیرو در مناطق کوهستانی، حمل بار و ساز و برگ جنگی، باال کشیدن اشیاء مغروق در دریا 
و غیره مورد استفاده قرار گیرد. عالوه بر این در کاربردهای غیرنظامی نظیر حمل بار و امدادرسانی در مناطق صعب العبور، 
جابجایی سریع عمودی نفر در مناطق غیرشهری و دور از دسترس، عبور نفر و تجهیزات از رودخانه در نواحی فاقد پل، 

تمیزکاری نمای برج ها و غیره نیز کاربرد خواهد داشت.

سیستم های باالبر موجود در داخل کشور عموماً از نوع ثابت و دارای وزن زیاد می باشند که قابلیت جابجایی توسط یک 
نیرو را نداشته و همچنین به برق شهری نیاز دارند. در این کار سعی شده است که با طراحی یک سیستم با وزن کم و 
همچنین استفاده از باتری به عنوان منبع ذخیره انرژی برای تأمین انرژی الزم برای جابجایی استفاده شود. استفاده از باتری 
موجب کاهش صدای باالبر می شود که در بسیاری از مواقع به رعایت اصل غافلگیری کمک خواهد کرد. همان طور که ذکر 
شد، سیستم های موجود تنها به سیستم های دستی و دستگاه های سنگین محدود می شوند. البته دستگاه های موجود که 

قابلیت دسترسی به اطالعات آن ها وجود داشته باشد، برای کاربرد غیرنظامی تهیه شده و به کار می روند.

در کشورهای دیگر چنین دستگاه هایی برای کاربرد نظامی نیز ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرند، که تصویر یک 
نمونه از این باالبرها در شکل1 نشان داده شده است. اما امکان خرید این دستگاه ها یا دسترسی به اطالعات آن ها ممکن 

نبوده و ضرورت طراحی و ساخت این امکانات در داخل کشور وجود دارد. 

موتور مورد استفاده برای این باالبر بایستی دارای منبع انرژی از نوع جریان مستقیم )به دلیل قابلیت جابجایی باالبر(، اندازه 
و وزن کم، توانایی ایجاد گشتاور باال، دانسیته قدرت باال، نویز کم تر نسبت به سایر موتورها، قابلیت کنترل سرعت و قیمت 
مناسب باشد. با توجه به مطالب فوق و همچنین موتورهای موجود، می توان نتیجه گرفت که یک موتور الکتریکی جریان 

مستقیم بدون جاروبک انتخاب مناسبی برای این کار می باشد ]1 و 2[.

 

شکل 1- یک نمونه دستگاه باالبر خودکششی ساخت نروژ.

باتری موردنظر جهت تأمین نیرومحرکه موتور جریان مستقیم باالبر خودکششی بایستی دارای مشخصات وزن کم، چگالی 
انرژی باال، توان خروجی باال، ظرفیت انرژی مناسب، کارایی باال در شارژ و دشارژ شدن، در دسترس بودن و همچنین قیمت 
مناسب باشد. با توجه به مطالب فوق و باتری های موجود در بازار، می توان نتیجه گرفت که مناسب ترین باتری جهت 

استفاده در این باالبر باتری از نوع لیتیوم-یون می باشد ]3 و 4[.
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مهم ترین بخش این باالبر قسمت جعبه دنده آن می باشد که در ادامه به معرفی و قابلیت های این جعبه دنده پرداخته 
خواهد شد. یکی از قسمت های منحصربه فرد این باالبر استفاده از یک سیستم قفل اضطراری درون قفل می باشد که از 
طریق نیروی گریز از مرکز فعال می شود. درواقع اصلی ترین مزیت این کار، کسب دانش فنی و امکان سنجی ساخت یک 

باالبر خودکششی تاکتیکال است که برای اولین بار در کشور انجام شده است.

2- جعبه دنده

یکی از ویژگی های طراحی در علم مهندسی مکانیک وابستگی متقابل اجزاء مختلف سیستم های مکانیکی است. به عنوان 
مثال در طراحی یک جعبه دنده، تغییر چرخ دنده ساده یک شافت به یک چرخ دنده مارپیچ موجب افزایش مؤلفه محوری 
نیروی وارد به شافت می شود که این به نوبه خود می تواند موجب تغییر کلی شافت، اندازه و یا نوع یاتاقان های شافت شود. 
حتی برای یک قطعه الزم است که حالت های گوناگون شکست مکانیکی آن مانند تغییر شکل بیش ازحد، تسلیم استاتیکی، 
شکست خستگی، تنش های تماسی و خواص مواد به کار رفته را در نظر گرفت؛ بنابراین فرآیند طراحی پروسه ای پیچیده، 
حساس و دقیق می باشد و اولین گام برای داشتن یک طراحی خوب انتخاب صحیح استاندارد معیار مناسب می باشد. دو 
استاندارد مهم برای طراحی جعبه دنده، استاندارد ISO و AGMA می باشد. این استانداردها، استانداردهای کلی جعبه دنده 
می باشند و برای طراحی بخش های مختلف مانند چرخ دنده، محور، خار و پوسته از آن ها استفاده می شود. باید توجه 
داشت که در سیستم های باال جعبه دنده به صورت کاهنده عمل می کند؛ اگر جای خروجی و ورودی عوض شود جعبه دنده 
به صورت افزاینده خواهد بود. در طراحی جعبه دنده این باالبر از چرخ دنده Epicyclic و از نوع planetary استفاده می شود 

)شکل 2( و علت آن دالیل زیر می باشد:

1( این نوع چرخ دنده گشتاور بیشتری را به دلیل نسبت تماس بیشتر تحمل خواهد کرد.

2( به وسیله سیستم سیاره ای می توان نسبت دور را حدود 6 تا 6/5 برابر مرحله اول کاهش داد که انتقال چنین نسبت 
دوری با چرخ دنده های دیگر باعث می شود که ابعاد چرخ دنده بسیار بزرگ شود.

.Epicyclic شکل 2- حالت های مختلف

با توجه به مطالب باال، در طراحی باالبر خودکششی مدنظر از یک چرخ دنده سیاره ای کاهنده 1:6 استفاده شده است. 
شمای کلی مجموعه چرخ دنده سیاره ای به کار رفته برای این باالبر در شکل 3 نشان داده شده است.  چرخ دنده های موجود 

در این کار از نوع ساده می باشند که از جمله مهم ترین معادالت حاکم بر آن عبارت اند از ]5[:
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نسبت دور در چرخ دنده ساده:
 N1/N2 =n2/n1 

که در معادله باال N و n به ترتیب به معنی تعداد دندانه سرعت دوران می باشند و همچنین زیروندهای 1 و 2 عالمت 
مشخصه چرخ دنده اول و دوم می باشند.

مدول:
 m=d/N

که d در این معادله بیانگر قطر دایره گام می باشد.

زاویه بین خط عمود بر خط مماس بر دایره مبنا روی خط تماس و خطی که مراکز دو چرخ دنده را به هم وصل می کند، 
می باشد. زاویه فشار را به طور معمول 20 درجه در نظر می گیرند. البته در گذشته زاویه فشار را 14/5 درجه نیز در نظر 

می گرفتند.

شکل 3- شماتیکی از مجموعه چرخ دنده سیاره ای مورد استفاده 
در این باالبر.

اندازه ضخامت چرخ دنده یکی از جنبه های مهم در طراحی چرخ دنده می باشد. اگر ضخامت دنده خیلی بزرگ باشد، امکان 
دارد که باربر روی یکی از گوشه های دنده متمرکز شود که این ناشی از عدم هم ترازی، تغییرات االستیکی شفت و... باشد؛ و 
در صورتی که ضخامت چرخ دنده خیلی کم باشد، چرخ دنده ظرفیت پایینی برای بارهای ضربه ای و لرزشی و سرعت های باال 
خواهد داشت. با توجه به مطالعات تجربی، مقدار بهینه ضخامت برای ضخامت چرخ دنده 8 تا 10 برابر مدول می باشد ]6[.

نسبت انتقال سرعت در چرخ دنده سیاره ای، از رابطه زیر محاسبه می شود:
 TR=1+(NR/Ns (

که در معادله باال TR بیانگر نسبت انتقال و همچنین NR و Ns به ترتیب نشان دهنده تعداد دندانه چرخ دنده Ring و 
Sun می باشند. روابط زیر نیز بین دندانه ها و قطر چرخ دنده ها برقرار می باشد.

 NR=2Np+Ns

 dR=2dp+ds

در ابتدا جعبه دنده طراحی شده دارای یک سیستم چرخ دنده سیاره ای با چهار سیاره بود حل ها و بررسی های متعددی انجام شد 
و مشخص شد که فاصله سیاره ها برای سرعت زاویه ای مدنظر، کم بوده و امکان برخورد سیاره ها وجود دارد به همین دلیل طراحی 

با سه سیاره انجام شد. مجموعه چرخ دنده های سیاره ای به کار رفته در این جعبه دنده دارای مشخصات زیر می باشد )جدول 1(.
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جدول 1- مشخصات کلی مجموعه چرخ دنده سیاره ای.

برای شروع بهینه سازی سیستم ابتدا شماتیک قطعه موردنظر تعیین خواهد شد و بعد از تعیین شرایط مرزی و اهداف 
مسئله، با استفاده از کد نویسی و به کارگیری معادالت موجود در استاندارد ANSI/AGMA-2001-D04 ]7[ به محاسبه 
ضرایب اطمینان خمشی و سایشی پرداخته خواهد شد؛ و بعد از تحلیل استاتیکی قطعه در قسمت سیمولینک نرم افزار 
سالید ورک )از سال 2009 به بعد ابزار simulation به نرم افزار سالید ورک اضافه شده است( مشخصات هریک از قطعه ها 

به دست خواهد آمد. روند انجام کار مطابق فلوچارت شکل 4 می باشد.

شکل 4- فلوچارت مربوط به انتخاب جنس بهینه برای چرخ دنده ها.

 Ring
Gear

 Planet
Gear

 Sun
Gear

پارامتر

مدول222

تعداد دندانه753015

1506030)mm( قطر دایره گام

161616)mm( ضخامت چرخ دنده

زاویه فشار˚20˚20˚20
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در بخش مربوط به حل مسئله و به دست آوردن ابعاد اولیه برای مجموعه چرخ دنده سیاره ای، ابتدا مشخصات اولیه ای که 
بتواند یک چرخ دنده سیاره ای کاهنده با مشخصات مدنظر را به ما بدهد انتخاب می کنیم و سپس ضرایب اطمینان خمشی 
و سایشی محاسبه خواهد شد. پس از پایان مراحل مشخصات قطعه ای که دارای ضریب اطمینان بیشتر از 1/2 و همچنین 
وزن کمتر باشد، به عنوان جنس و قطعه بهینه انتخاب می شود. چرخ دنده داخلی )Ring( به دلیل ابعاد بزرگی که دارد، دچار 
آسیب نمی شود و بحرانی نیست به همین دلیل درگیری Sun/Planet که بحرانی تر است مورد بررسی قرار گرفته می شود 

و در انتها مشخصات چرخ دنده داخلی با توجه به معادالت و مشخصات چرخ دنده های Sun و Planet محاسبه خواهد شد.

برای شروع روند طراحی، ابتدا بایستی برای خروجی مجموعه چرخ دنده سیاره ای یک هدف تعیین شود تا بتوان طراحی 
را شروع کرد که این مقادیر هدف با توجه به خروجی مدنظر از باالبر تعیین می شوند. ورودی چرخ دنده خورشیدی دارای 

سرعت rpm 1000 و گشتاور N.m 9 می باشد.

برای محاسبه ضرایب اطمینان خمشی و سایشی از معادالت زیر استفاده خواهد شد.

ضریب اطمینان سایشی:
 S_H=(Sc ZN CH/KT KR)/σc 

ضریب اطمینان خمشی:
 SF=(St YN/KT KR)/σ

ضرایب اطمینان برای تمام مواد موردنظر به دست آمد و سپس قطعه با جنس 42CrMo4 به عنوان جنس بهینه انتخاب 
شد. این آلیاژ از فوالد دارای ضریب کشسانی برابر E=210 GPa  و ضریب پواسن v =0.280 می باشد. برای محاسبه 
پارامترهای موجود در دو فرمول مراحل و نمودارهای زیادی نیاز هست که در مرجع ]7[ به طور مفصل توضیح داده شده و 

در جدول 2 صرفاً مقادیر این پارامترها ارائه شده است.

جدول 2- نتایج نهایی محاسبات چرخ دنده ها.

)Planet( گیر)Sun( ضرایبپنیون

189/811189/811Cp

255/84619/68Wt

1/51/5Ko

1/151/15Kv

11Ks

11/11Km

11Cf

0/1070/107I

15001500Sc

11CH

)Planet( گیر)Sun( ضرایبپنیون

11KT

11KR

0/77900/7496ZN

430430St
11KB

0/340/25J

0/860/85YN

2/111/232SH

9/2252/46SF
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برای تحلیل استاتیکی مجموعه چرخ دنده سیاره ای از روش المان محدود و از طریق نرم افزار سالید ورک انجام شده 
است. نحوه بارگذاری بدین ترتیب است که چرخ دنده Ring در محل خود ثابت شده و چرخ دنده های Sun و Planet حول 
محور خود مقید شده اند و سپس گشتاور موردنظر به محور چرخ دنده سیاره ای وارد می شود. نمونه مش بندی شده از این 

مجموعه در شکل 5 نشان داده شده است.

در شکل )6-الف( توزیع تنش فون مایسز برای چرخ دنده های درگیر نشان داده شده که تنش ماکزیمم 108/5 می باشد. 
همان طور که مالحظه می شود برای هریک از چرخ دنده ها تنش ماکزیمم از تنش تسلیم برای ماده 42CrMo4 کمتر می باشد 
)تنش تسلیم و شکست برای این ماده به ترتیب برابر 900 و 1100 مگاپاسکال است(. در شکل )6-ب( توزیع ضریب اطمینان 

نشان داده شده و همان طور که مشاهده می شود ضریب اطمینان همواره باالتر از 7/49 می باشد.

شکل 5- نمونه مش بندی شده.

 

  پس از محاسبات و طراحی مربوط به چرخ دنده های موجود در این باالبر نوبت به تحلیل و بررسی شفت های ورودی و 
خروجی از مجموعه چرخ دنده خورشیدی می شود. برای انجام طراحی و محاسبات شفت از استاندارد DIN 243 به عنوان 
مرجع استفاده شده است ]8[. برای طراحی و بهینه سازی این شفت ها از نرم افزار KissSoft که یکی از قدرتمند ترین 
نرم افزارهای موجود برای تحلیل شفت ها می باشد استفاده شده است. روند بهینه سازی برای این شفت ها دقیقاً مشابه 
چرخ دنده ها می باشد با این تفاوت که برای حل مسئله از نرم افزار KissSoft استفاده شده است. موقعیت شفت ها نسبت 
به مجموعه چرخ دنده خورشیدی در شکل 7 نشان داده شده است. مقاطع بحرانی و همچنین محل قرارگیری یاتاقان ها بر 
روی شفت در شکل 8 نشان داده شده است؛ و همچنین ضرایب اطمینان برای تسلیم و شکست در برابر بارهای وارده در 

جدول 3 نشان داده شده است.

شکل 6- )الف( توزیع تنش و )ب( توزیع ضریب اطمینان برای مجموعه چرخ دنده.
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جدول 3- ضرایب اطمینان در برابر تسلیم و شکست برای مقاطع بحرانی.

 

شکل 7- شماتیکی از موقعیت شفت ها 
نسبت به مجموعه چرخ دنده سیاره ای.

 در یاتاقان ها انتقال بار اصلی توسط اجزایی که در تماس غلتشی با یکدیگر هستند، صورت می گیرد. با توجه به قطر محور 
ها و نیروهای شعاعی و محوری می توان یاتاقان موردنظر را انتخاب کرد. انتخاب یاتاقان امری مهم و حساس است زیرا در 
صورت عدم تحمل نیروهای وارده دچار شکست می شود. طراحی یاتاقان باید به گونه ای باشد که در فضایی که اندازه های 
آن از پیش مشخص شده است به راحتی جا زده شود و بتواند بارهایی با ویژگی های معین را تحمل کند. همچنین طراحی 

یاتاقان باید طوری باشد که در شرایط کاری معین، عمر قابل قبولی داشته باشد ]9[.

بزرگ ترین تولیدکننده های یاتاقان دو شرکت SKF و FAG هستند. یاتاقان ها در این جعبه دنده به دلیل استحکام 
باالیشان از شرکت SKF انتخاب شده اند. مشخصات یاتاقان های بکار رفته در جدول 4 نشان داده شده است.

ضریب اطمینان
در برابر شکست

ضریب اطمینان
شفتمقطعدر برابر تسلیم

3/4684/167A
شفت سرعت

پایین 2/3435/244B

2/9605/515C

13/36013/622D

4/92413/356A
شفت سرعت

باال 3/4807/729B

6/6377/729C

شکل 8- مقاطع بحرانی شفت های سرعت باال و سرعت پایین.
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جدول 4- مشخصات یاتاقان های بکار رفته بر روی شفت های سرعت باال و سرعت پایین.

3-سیستم قفل اضطراری

ایده طراحی این سیستم قفل اضطراری از سیستم قفل برخی آسانسورها گرفته شده است که کارکردی مکانیکی دارند. لذا 
سیستم قفل اضطراری برای این باالبر از نوع سیستم های قفل شونده از طریق نیروی گریز از مرکز می باشد؛ که شماتیک 
کلی آن در شکل 8 نشان داده شده است. همان طور که در شکل 8)پ( نشان داده شده، محل قرارگیری این سیستم در 

انتهای شفت ورودی به چرخ دنده خورشیدی می باشد.

مکانیزم عملکرد این سیستم به این صورت است که اگر در بدترین حالت، زنجیر ارتباطی بین شفت سرعت باال و موتور 
پاره شده یا به هر نحوی موتور الکتریکی توانایی ایجاد گشتاور الزم برای جلوگیری از هرز گشتن شفت درون جعبه دنده 

را نداشته باشد، این سیستم به صورت خودکار و به شکل مکانیکی عمل کرده و حرکت جعبه دنده را متوقف خواهد کرد.

شکل 8- )الف( شماتیکی از سیستم قفل اضطراری در حالت باز، )ب( در حالت قفل و )پ( 
محل قرارگیری این سیستم.

برای شروع طراحی این سیستم ابتدا بایستی یک سرعت بحرانی برای سیستم در نظر گرفته شود که در آن سرعت سیستم 
قفل عمل کند. این سرعت بحرانی با توجه به مشخصات باالبر 150 رادیان بر ثانیه در نظر گرفته شده است. با توجه به مراکز 
جرم قالب ها و وزن آن ها و با در نظر گرفتن سرعت بحرانی برای این سیستم مقدار نیروی فنر برای این سیستم با استفاده 

از معادالت زیر محاسبه می شود.

)h( عمر یاتاقان)mm( قطر خارجی)mm( شفتیاتاقاننوع یاتاقانقطر داخلی

291194720 SKF 4204
ATN9A

سرعت

پایین 1202174725SKF 6005B

<1000003712SKF 6301-2zC
سرعت

باال <100000198SKF 6301.0-
2ZD
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 F=m ×a

که در معادله باال m جرم و a شتاب مرکز جرم قطعه موردنظر می باشد. با نوشتن معادالت تعادل نیرو برای هریک از اجزاء 
دوار این سیستم و انجام محاسبات تمام اجزاء، نیروی فشاری الزم فنر برای ایجاد تعادل 11/61 نیوتن محاسبه می باشد.

4- سایر اجزاء باالبر

4-1-طراحی پوسته جعبه دنده:

بعد از مدل سازی تک تک قطعات جعبه دنده و مونتاژ مجموعه در محیط Assembly در نرم افزار سالیدورک، به طراحی 
پوسته پرداخته خواهد شد. هدف طراحی پوسته به گونه ای است که تمامی اجزاء قابلیت مونتاژ داشته باشند. برای این منظور 
پوسته جعبه دنده بایستی به صورت چند تکه طراحی شود. با توجه به موارد گفته شده، پوسته جعبه دنده طراحی شده برای 

این جعبه دنده از دو بخش اصلی تشکیل شده است که در شکل 9 نشان داده شده است.

جنس عموم پوسته جعبه دنده های موجود از چدن می باشد؛ اما در این باالبر به دلیل مهم بودن وزن جعبه دنده، سعی 
شده است که از یک آلیاژ که دارای مقاومت باال و همچنین چگالی پایین، استفاده شود. با توجه به بررسی های انجام شده 
از یک آلیاژ آلومینیوم که طبق استاندارد DIN دارای شماره مشخصه EN-AW 5182( 3.3549)   استفاده شده است که 
دارای مقاومت کششی 320 مگاپاسکال و مقاومت تسلیم 380 مگاپاسکال می باشد. بارهای وارده به صورت شعاعی و محوری 
در نشیمن یاتاقان ها اعمال می شود. مقادیر بارها از نرم افزار KISSsoft به دست آمده است و در نشیمنگاه یاتاقان ها اعمال 

می شود.

شکل 9- )الف( نمای ایزومتریک و )ب( نمای برش خورده از پوسته جعبه دنده.

با توجه به هندسه جعبه دنده، نیروهای وارده به آن بخش از پوسته که بر روی شفت سرعت پایین قرار دارد بیشتر و بحرانی 
تر از قسمت دیگر پوسته می باشد، در ادامه تنها به بررسی بخشی که بحرانی تر است پرداخته خواهد شد. با توجه به شکل 
10 نتیجه می شود که ماکزیمم تنش مایسز وارده به پوسته 55 مگاپاسکال بوده و همچنین کم ترین ضریب اطمینان برای 

این پوسته برابر 5/8 می باشد.

4-2- مجموعه پولی و بوشینگ و طناب:

بوشینگ بایستی به نحوی طراحی شود که توانایی نگه داشتن و انتقال گشتاور تولیدی از پولی به شفت را داشته باشد. 
طراحی بوشینگ به نحوی انجام شده است که ابتدا با استفاده از یک پیچ به صورت موقت بر روی شفت محکم می شود و 
سپس با توجه به هندسه ای که دارد با محکم کردن پولی بر روی سطح آن، بر روی شفت محکم می شود )شکل 11-الف(.
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شکل 10- )الف( توزیع تنش و )ب( توزیع ضریب اطمینان برای پوسته جعبه دنده.

شکل 11- نمایی ایزومتریک از )الف( بوشینگ )ب( پولی و )پ( شماتیک سر 
همبندی شده بوشینگ و پولی.

پولی برای این باالبر بایستی به نحوی باشد که بتواند طناب را بر روی خود نگه دارد. پولی طراحی شده به شکل 11)ب( 
می-باشد که با توجه به طراحی درونی پولی به نحوی است که ضریب اصطکاک را درون پولی افزایش می دهد و با توجه 
به چرخش 360 درجه ای طناب حول پولی موجب عدم لغزش طناب حول پولی می شود. شکل )11-پ( نیز نمای سر 

همبندی شده-ی مجموعه پولی و بوشینگ می باشد.

برای انتخاب طناب ابتدا بایستی به ابعاد و اندازه های پولی توجه شود. با توجه به ابعاد و اندازه های پولی طراحی شده و 
همچنین عملکرد قابل انتظار برای طناب مورد استفاده برای این نوع از باالبر، بایستی طناب مناسب این کار انتخاب شود. 
طناب انتخاب شده برای این باالبر از نوع طناب استاتیکی می باشد؛ و با توجه به بررسی های انجام شده طنابی با مشخصات 

جدول 5 برای این باالبر انتخاب شده است.

جدول 5- مشخصات طناب مورد استفاده برای این باالبر.

)KN( استحکام)g/m( وزن)mm( قطر

30/46910
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5- تحلیل اقتصادی

برای تحلیل اقتصادی این باالبر، آن را به پنج بخش اصلی شامل:

• جعبه دنده به همراه پوسته آن

• موتور

• باتری

• بدنه باالبر

• سیستم کنترل الکتریکی

هزینه ساخت این باالبر برحسب دالر محاسبه شده است و علت این امر نوسانات بازار در خرید قطعاتی نظیر یاتاقان ها، 
موتور الکتریکی، باتری و همچنین تهیه متریال مورد استفاده در این کار می باشد. الزم به ذکر است که هزینه ماشین کاری 

برای هر ساعت، معادل 100000 تومان در نظر گرفته شده است که برحسب دالر معادل سازی شده است.

برای محاسبه یک هزینه اولیه برای ساخت جعبه دنده و همچنین بدنه باالبر، از نرم افزار سالیدورک استفاده شده است. در 
این نرم افزار عالوه بر حجم مواد مورد استفاده برای ساخت هر قطعه، مدت زمان الزم برای ماشین کاری نیز قابل استخراج 
می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از نرم افزار سالیدورک که شامل حجم مواد و همچنین مدت زمان ماشین کاری و 
همچنین قیمت موتور و باتری با توجه به سایت های معتبر خارجی، مقادیر جدول 6 برای تهیه نمونه اولیه از این باالبر به 

دست آمد است.
جدول 6- مقادیر هزینه برای هریک از بخش های باالبر.

قسمتهزینه )دالر آمریکا(

ساخت جعبه دنده1830
ساخت بدنه باالبر530

موتور342/65
باتری120
سیستم کنترل الکتریکی300

با توجه به مقادیر باال هزینه تمام شده برای نمونه اولیه از این باالبر مبلغی حدود 3200 دالر می باشد. با دقت در مقادیر 
جدول 6 واضح است که عمده هزینه برای ساخت باالبر صرف ساخت جعبه دنده و بدنه باالبر می شود؛ الزم به ذکر است که 

قسمت عمده هزینه ساخت این دو بخش صرف ماشین کاری و آماده سازی آن ها می شود.

6-نتایج

در این کار با طراحی و شبیه سازی یک جعبه دنده به همراه پوسته آن و همچنین دیگر متعلقات الزم برای ساخت یک 
باالبر، سعی شده است که اطالعات و همچنین دانش اولیه الزم برای ساخت یک نمونه اولیه از یک باالبر خودکششی را کسب 
گردد. همچنین یک سیستم درون قفل شو نیز برای این باالبر در نظر گرفته شده است که در نوع خود منحصربه فرد است. 

در شکل های 12 نماهای مختلفی از این باالبر در محیط Assembly در نرم افزار SolidWorks نشان داده شده است.
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مشخصات قسمت ها و اجزاء مختلف این باالبر در جدول 7 ارائه شده است.

جدول 7- مشخصات اجزاء باالبر.

160 Kgحداکثر وزن بار قابل حمل

4 Kgوزن

موتور
48 Vولتاژ

4200 rpmدور موتور

3/2 N.mگشتاور

جعبه دنده1:18 کاهنده
36 m/minسرعت جابجایی بار

وزن باالبرKg 11/5 )بدون باتری(
2/Kg6وزن

باطری 48 Vولتاژ

12 Ahآمپرساعت

طنابطناب با قطر 10 میلی متر
)280*190*250( Mm)ابعاد باالبر )طول *عرض* ارتفاع

شکل 12- نماهای مختلفی از باالبر طراحی شده.
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