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 معرفی آسانسور:اولفصل 

 

 :چکیده 1-1

رشد جمعيت به همراه روند رو به گسترش شهرنشينی باعث شده است شهرهای ما روز به روز بيشتر از 

اولين چيزی که با دیدن ساختمان های بلند و برج ها، با توجه به اهميت زمان در زندگی . گذشته قد بکشند

در واقع آسانسورها جزو الینفک زندگی . سانسورها استشهرنشينی به ذهن می رسد ، لزوم استفاده از آ

در این پایان نامه،ابتدا .آپارتمان نشينی هستند و بنابراین کنترل مناسب آنها از اهميت بسياری برخوردار است

سپس در مورد الگوریتم برنامه، نحوه ی شبيه .به توضيح مختصری در مورد آسانسور و انواع آن می پردازیم

ات الزم برای شبيه سازی مطالبی را ارائه می دهيم و در پایان به شرح خط به خط  کد برنامه سازی و قطع

 .می پردازیم
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 :مقدمه1-2

ی باال  ای به طبقات باال روند و یا از طبقه ی آن از طبقه یا باالبر ، اتاقک متحرکی است که به وسيله آسانسور

به عبارت دیگر آسانسور تجهيزات حمل و نقل عمودی است که حرکت مردم و یا کاال بين . به پایين فرود آیند

 .شود باعث حرکت عمودی کابين می موتور الکتریکیآسانسور معموال به کمک . بخشد طبقات را تسهيل می

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Ponderosa_elevator.JPG
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 (نمای بيرونی کابين آسانسور)4-4شکل

 پیشینه  1-3

های بلند وجود  توان فهميد که در گذشته توان ساخت ساختمان ها در گذشته می از بررسی معماری ساختمان

این مشکل . باشد های بسيار بوده است ولی شاید دليل اینکه چرا این کار چندان رواج نداشته، وجود پله داشته

ایمنی را در باالبر با به کارگيری چرخی  اليشا اوتيسهمچنان پابرجا بود تا اینکه یک مکانيک آمریکایی به نام 

این اختراع . کرد، فراهم کرد ، اندکی پس از سقوط باالبر را متوقف میطنابشدن  دار که در صورت پاره ضامن

 .ای برای کاربرد گستردهی باالبر بود برداری شد، مقدمه در نمایشگاهی در نيویورک پرده 47۸7که در سال 

. ای آسانسور استدر حال حاضر یکی از مشکالت ساختمانهای بزرگ کافی نبودن فضای در نظر گرفته شده بر

تعداد ظرفيت و سرعت مناسب آسانسورها  ی بينی و منظور نمودن فضای کافی با محاسبه این امر یعنی پيش

ها  باتوجه به ارتفاع و جمعيت ساکن و کاربری ساختمان باید در ابتدای کار یعنی در زمان طراحی ساختمان

افزایش فضای چاه آسانسور بسيار مشکل و در اکثر  مد نظر قرار گيرد؛ وگرنه پس از اجرای ساختمان معموالً

 [1].موارد غير ممکن است

ای است الکترومکانيکی، در ابتدای اختراع آسانسور به شکل امروزی، بيشتر قطعات و لوازم  آسانسور وسيله

نين ورود و همچ هادیها نيمهو  الکترونيکآسانسورها مکانيکی و الکتریکی بود ولی با پيشرفت علوم در حوزه 

حوزه علوم هوش مصنوعی به صنعت این وسيله نيز تکامل یافت و به عنوان یک وسيله کامال کاربردی با حوزه 

و  برق، مکانيکدر طراحی آسانسور علومی همچون . سطح دسترسی گسترده در بين جوامع شهری قرار گرفت

قادر نخواهد بود که یک ن علت هيچگاه یک متخصص به همي. است مورد استفاده صنایعو  معماریالکترونيک، 

 ی، عمده 433۱یتا قبل از دهه . های علوم طراحی نماید آسانسور را به تنهایی و با تکيه بر یکی از شاخه

های بزرگ  های محدود و استاد و شاگردی و صرفا در کارخانه موزشآها در این صنعت بصورت  موزشآ

برای اولين بار در سال . به همين سبب آموزش در این صنعت محدود و پنهان بود. آسانسورسازی معمول بود

با همکاری پروفسور یانوفسکی و پروفسور جينا بارنی   اتحادیه آسانسور و پله برقی انگلستانميالدی  433۸

شی کوتاه مدت ماژوالری در انگلستان نمود که بيشتر مورد استفاده نصابان و های آموز اقدام به برگزاری دوره

های دانشگاهی  دوره انگلستان دانشگاه نورث همپتوندر ادامه این اتحادیه با همکاری . متخصين این کشور بود

در نورث  4337این مقاطع در سال  ی  اولين دوره. این رشته را در مقطع کاردانی و کارشناسی آغاز نمود

همپتون انگلستان با هدایت جانات آدامز، برایان واتز، استفان کازمارسيزیک که از اعضای هيئت علمی 

به بعد مقاطع کارشناسی ارشد و  4۱۱۱از سال . دانشکده مهندسی مکانيک و علوم کاربردی بودند آغاز شد

 [2].دکتری تخصصی آغاز گشت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D8%A7_%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1_%D9%88_%D9%BE%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AB_%D9%87%D9%85%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 سور انواع آسان 1-4

تمامی آسانسورها در خصوصياتی مانند داشتن کابين، حرکت عمودی و توقف در سطوح مختلف با هم مشابه 

اما از لحاظ نحوه ی اعمال نيروی محرکه به کابين متفاوت هستند که معموالً به سه دسته آسانسورهای . اند

 [9].کششی، هيدروليک و وینچی تقسيم می شوند

 آسانسورهای کششی  1-4-1

نيروی محرکه در این نوع آسانسورها از یک موتورالکتریکی که معموالً در باالی چاه آسانسور و در محلی به 

اصطالحاً سيم )این موتور تعدادی کابل فوالدی ی بر روی فلکه . نام موتورخانه نصب گردیده، تامين می شود

های آسانسور که درون قابی  به وزنهوجود دارد که از یک سمت به کابين آسانسور و از سمت دیگر ( بکسل

وزنه وزن این . جنس این وزنه ها معموال از چدن یا بتون است. فلزی به نام قاب وزنه قرار دارند، متصل است

 8۸وزن هر نفر در محاسبات مربوط به آسانسور . به اندازه وزن کابين به عالوه نصف ظرفيت کابين است ها

دليل قرار دادن وزنه در سيستم آسانسور کمک به باال بردن آسانسور است در غير اینصورت . است کيلوگرم

موتور مورد استفاده  توانپس با این کار . باال استفاده کرد کيلوواتبسيار قوی با  موتورهایبرای این کار باید 

 جسماما چون هر . کند طبيعی است که این وزنه در پایين آمدن آسانسور مزاحمت ایجاد می. یابد کاهش می

 .کند کند پس استفاده از وزنه مانعی بزرگی در حرکت آسانسور ایجاد نمی بدون دخالت به پایين سقوط می

در داخل . ها و فلکه ی موتور است نيروی اصطکاک بين سيم بکسلاساس کار این نوع آسانسورها بر اساس 

مثالً اگر ظرفيت کابين . فریم وزنه به اندازه ی وزن کابين به اضافه ی نصف ظرفيت کابين وزنه وجود دارد

 7۸۱باندازه (کيلو گرم است 8۸نفره چون متوسط وزن هر نفر  44یعنی آسانسور نفربر )کيلوگرم باشد 3۱۱

با کمک این وزنه، نيروی کشش الزم برای . ه اضافه ی وزن کابين در کادر وزنه، وزنه وجود داردکيلوگرم ب

حرکت کابين کاهش می یابد چرا که در صورت رعایت کردن ظرفيت کابين، اختالف وزن بين کادر وزنه و 

د و در حرکت بيشتر نخواهد ش( کيلوگرم 7۸۱در مثال قبل )کابين تحت هر شرایطی از نصف ظرفيت کابين 

نصف ظرفيت کابين ی به سمت باال یا پایين سيستم کشش آسانسور حداکثر برای جابه جایی جرمی به اندازه 

 .توان مصرف خواهد کرد

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 آسانسورهای هیدرولیک 1-4-2

 

 
 نمای یک آسانسور هيدروليک  4-4شکل 

متر باز  44نيز جای خود را در بين کاربران استفاده از آسانسور تا ارتفاع  هيدروليکیامروزه آسانسورهای 

شوند که از محاسن این  می طبقه هيدروليک استفاده ۸از آسانسورهای زیر %  8۱در اروژا بيش از  .اند کرده

توان به نرمی حرکت در استارت اوليه ؛ خرابی و استهالک بسيار کم ؛ سهولت در عيب یابی  نوع آسانسورها می

 ی و تعمير ؛ ایجاد آسانسورهای زیبا و شيشه ای به دليل حذف کادر وزنه و سيم بکسل ؛ احتياج به سازه

؛ ایجاد آسانسورهای باربر و سنگين با زیبایی بام خانه و همچنين سبک ؛ عدم نياز به موتورخانه در پشت بام 

توان به  تراز شدن دقيق آن در طبقات اشاره نمود اما از محدودیتهای استفاده از این نوع آسانسورها می

البته امروزه با استفاده از درایو و سيستم خنک . محدودیت در ارتفاع و کندی نسبی سرعت آنها اشاره کرد

متر بر ثانيه به صورت معمول دست یافت آسانسورهای هيدروليک نصب شده در  4ه ميتوان به سرعت کنند

فشار روغن  پمپمتر بر ثانيه هستند آسانسورهای هيدروليک با  7دفتر ریاست جمهوری روسيه دارای سرعت 

 .کنند و جک هيدروليک کار می

در آسانسورهای هيدروليک به خاطر اینکه کادر وزنه وجود ندارد و سيستم جک هيدروليکی باید تمامی کابين 

سورها یک موتور سه فاز غوطه ور در این آسان. و مسافران را جا به جا کند نياز به موتورهای قوی تری هست

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Hydraulic_scheme.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Hydraulic_scheme.jpg
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در روغن به همراه یک شيرالکتریکی مخصوص که اصطالحاً پاوریونيت ناميده می شوند وظيفه تامين فشار 

برای راه اندازی موتور به خاطر وجود موتورهای قوی تر در صورت . روغن برای جک هيدروليک را داراست

پس لذا معموالً برای شروع به کار زینه بسيار باالتری است،نياز به هاستفاده از درایو یا سافت استارتر 

اما این موتور و فشار تنها در حرکت به . مثلث استفاده می شود -موتورپمپ هيدروليک از سيستم رایج ستاره 

سمت باال مورد نياز است و برای حرکت کابين به سمت پایين نيازی به روشن کردن موتور و مصرف توان 

. با باز کردن یک شير و خالی کردن روغن جک کابين به آرامی به سمت پایين حرکت می کندنيست و تنها 

خود توان ( تنها به سمت باال)به عبارت دیگر یک سيستم هيدروليک تنها در نيمی از مسافت حرکتی خود 

می کند و  از نيروی گرانش استفاده( تنها به سمت پایين)قابل مالحظه ای مصرف می کند و در نيمه دیگر 

 .این موضوع مصرف برق باالتر آن نسبت به آسانسورهای دوسرعته را منتفی می کند

 آسانسورهای وینچی  1-4-3

نوعی آسانسور است که با زنجير یا طناب فوالدی آویزان شده و نيروی رانش به طریقی به غير از اصطکاک به 

  .دارددر این نوع آسانسورها قاب وزنه وجود ن. آن وارد می شود

 نیروی محرکه  1-5

بود که برای  برق جریان مستقيمنيروی محرکه موتور آسانسورها سابقاً از موتورهای جریان مستقيم و توسط 

با از دور خارج شدن . لئونارد استفاده می شد -این گونه موتورها از راه اندازهای گوناگونی همانند وارد 

سه فاز  موتورهای الکتریکیموتورهای جریان مستقيم  و معرفی موتورهای القایی سه فاز سالهاست که از 

در این موتورها از . القایی یا آسنکرون و اخيراً از موتورهای مغناطيس دائم  و یا سنکرون استفاده می شود

از حرکت ناخواسته موتور در حالت  مکانيسم لنت ترمز استفاده می شود که با استفاده از نيروی اصطکاک مانع

 .توقف می شود

این . و چرخ طيار به کار می روند( جعبه دنده)موتورهای القایی مورد استفاده در آسانسور به همراه گيربکس 

این سيستم دارای اشکاالتی از جمله تکان شدید در . موتورها در ابتدا دارای یک استاتور و تک سرعته بودند

پس از مدتی . به خاطر همين تکان شدید بود که سرعت نهایی کابين در این موتورها کم بود .هنگام کار بود

این موتورها دارای دو استاتور جدا گانه هستند که برای دو سرعت . موتورهای دوسرعته به بازار عرضه شدند

د است که باعث می شود تعداد قطب استاتور دور کند معموالً چهار برابر دور تن. تند و کند به کار می روند

دو . در این نوع موتورها استارت کار موتور با دور تند است. سرعت دور کند موتور یک چهارم دور تند باشد

عامل یعنی نيروی عکس العمل دنده ها در گيربکس و وجود چرخ طيار یا فالی ویل متصل به محور روتور 

برای توقف موتور با استفاده از یک مدار . ان ها می شوندموتورکه دارای لختی دورانی است، مانع از تشدید تک

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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تغيير جهت حرکت نيز با جابه . الکتریکی استاتور دور کند وارد مدار شده و دور تند از مدار خارج می شود

 .جایی دو فاز امکان پذیر است

اینورتر هستند، و یک ( یکسو ساز)با معرفی سيستم های کنترل دور موتور القایی که متشکل از یک مبدل 

نرمی حرکت و : مزیت های این درایورها عبارتند از. استفاده از آنها در صنعت آسانسور به سرعت پيشرفت کرد

کتيو شبکه برق، امکان استفاده از موتورهای تک استاتوره و حذف و کاهش بار رآ ضریب توانتوقف، بهبود 

این داریورها که انواع مخصوص استفاده در تابلو فرمان . چرخ طيار یا فالیویل و در نتيجه کاهش برق مصرفی

، نمودار حرکتی منظمی از شروع تا انتها و ایستادن فرکانسآسانسور آن نيز عرضه شده است، با تغيير 

در انواع پيشرفته تر این درایورها معموالً امکان اتصال به یک تاکومتر یا انکودر نيز . کند آسانسور ایجاد می

وجود . ا برای درایور فراهم می کنداین انکودر با اتصال به محور موتور امکان کنترل حلقه بسته ر. وجود دارد

فيدبک برای یک سيستم کنترل بسيار حایز اهميت است و باعث نرمی حرکت فوق العاده در آسانسور می 

 .شود

در هنگام توقف آسانسور به علت باال بودن اندازه حرکت کابين گاهی اوقات موتور به صورت ژنراتوری کار می 

در آسانسورهای دوسرعته و در . شده توسط موتور در جایی تخليه شودکند و نياز است که انرژی توليد 

سيستم های قدیمی این انرژی به شبکه برق برگشت داده می شد اما در درایور ها به علت وجود یکسوساز، 

این انرژی قابل برگشت نيست و باعث ازدیاد شدید ولتاژ بر روی بانک خازنی موجود در درایور شده و امکان 

به همين منظور از یک مقاومت با توان باال جهت تخليه این انرژی استفاده می . زدن به آن وجود داردآسيب 

 .شود که به آن اصطالحاً مقاومت ترمز گفته می شود

از جمله آنها پایين بودن بازده الکتریکی . اما با همه این ها موتورهای القایی با گيربکس معایبی نيز دارند

که موجب ( درصد 7۸در حدود )و پایين بودن بازده مکانيکی گيربکس ( شتاد درصددر حدود ه)موتور 

به همين خاطر موتورهای سنکرون با مغناطيس دائم کم کم . افزایش هزینه ها و استهالک سيستم می شود

تر گشتاور بسيار باال. درصد هم می رسد 3۸نهایی آنها گاهی به ی در صنعت آسانسور پدیدار شدند که بازده 

این موتورها دارای سيستم .محور موتور باعث می شود که نيازی به استفاده از گيربکس در این موتورها نباشد

 .راه اندازی پيچيده ای هستند و لزوما باید با استفاده از درایور و تاکومتر مورد استفاده قرار بگيرند

 

 

 تابلوی فرمان آسانسور  1-6

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3
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