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 چكیده

سور یكی از ابتدائی سان شينآ سادهترین ما ساخت های  شر ای  ست ب ست که همواره به کمک او آمده د

ست سان. ا سور یا باالبر یا آ سان سيلهآ ست که به و ای به طبقات باال می ی آن از طبقهبر اتاقک متحرکی ا

ست طبقه باال به پایين فرود می آیندروند یا از  سور تجهيزات حمل و نقل عمودی ا سان . به عبارت دیگر آ

. آسانسور معموال به کمک موتور الكتریكی باعث ت را تسهيل می بخشدکاال بين طبقاکه حرکت مردم یا 

این وسووويله ما تموووميی  رفتيی که یک  بودن حرکت عمودی کابين می شوووود. با توبه به حائز اهميت

شگاهی را طراحی کنيی بنابراین  سه طبقه در مقياس آزمای سور  سان ستگاه آ این پروژه مربوط به طراحی د

های آسانسور واقعی يكی و شبيه به آسانسور واقعی است. با توبه به پيچيد یمكان یک آسانسور با ابزای

و قطعات مورد اسووتداده در اینگونه دسووتگاه ها و با توبه به اینكه این پروژه می بایسووت در ابعاد کوچک 

صلهطرح محقق  ردد و همچنين لزوم کی هزینه بودن سور واقعی فا سان سيستی آ سور کمی از  سان  ، این آ

ادی به آسانسور واقعی داشته باشد. از بمله موارد، عدم ولی در کل سعی شده که شباهت زی ، رفته است

. با توبه به اینكه این امر در این ابعاد محقق ترمز موبود در آسانسور واقعی استهای استداده از سيستی

کار را انجام دهيی، که روش دیگری این مجبور شوودیی تا از  ،بر اسووتورت امكان هزینهنيسووت و در صوو

داد طبقات به منظور ، تعی کوچک باشووودتوبه به اینكه طرح باید یک نمونهبا  .متعاقباً ذکر خواهد شووود

 .کوچكی دستگاه، به سه طبقه محدود شده است
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 مقدمه 1

 

، بين طبقات سوواختمان بوده و در ت که برای بابجایی اشووخای یا کاالآسووانسووور دسووتگاهی دائمی اسوو

 طبقات مشخمی عمل می نماید.  

ز آن استداده کنند و تنها اساختار، ابعاد وتجهيزات آسانسور بگونه ای است که اشخای بتوانند به آسانی 

سيله ستدادهرفت و آمد ترافيی و ست که مورد ا سنی قرار ميگيرد.ی كی ا سيله تمام  روه های  ی این و

دهد و کنترل آن به یک سوويسووتی  نقليه با سوويسووتی تعليق و تعادل نيروی محرکه بابجایی را انجام می

 سپرده شده و فرمان دادن به آن در اختيار مسافر است.

سور توسط ميكروکنتر در سان ستاین پروژه به نحوه کنترل کردن آ شده ا سيدن  ،لرها پرداخته  که برای ر

به این هدف یک آسانسور سه طبقه با کليدهای کنترلی روی آن، ماکت شده است و سيستی کنترل آن 

 باشد.کنترل کردن سيستی ی تواند بيانگر نحوه روی یک برد آردوینو شبيه سازی شده که بخوبی می

یكی تشخيص و کنترل وزن قابل تحمل  ،شود در این پروژه سعی شده است که به چندین نكته پرداخته

باشد که به هنگام ورود  داخل کابين آسانسور است و دیگری هی شبيه سازی درب هوشمند آسانسور می

د. برای دستيابی افراد یا اشيا قادر به تشخيص آن و مانع از بسته شدن درب و  آسيب دیدن اشخای شو

 به این هدف از سنسورهای وزن و نوری استداده شده است.

سور می سان ست که  همچنين نكته قابل توبه دیگر موتور  يربكس آ شده ا شد که به  ونه ای تعبيه  به با

سور( توسط ميكروکنترلر دقيق بعد از انجام بررسیصورت  سان های الزم )چک کردن وزن و درب کابين آ

بتواند در زمان معين حرکت کند و هی چنين در زمان ارسال دستور ترمز بتواند بالفاصله بایستد که برای 

رلر در هر طبقه رسووويدن به این هدف نيز از اپتوکانترها دراینجا برای ارسوووال دسوووتور ترمز به ميكروکنت

استداده شده است که پرداختن به این موضوع در این پروژه حائز اهميت می باشد.
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 نگاهی اجمالی بر ساختار آسانسور  2

 تاریخچه ی پیدایش آسانسور 1.2

ای شبيه به ل قبل از ميالد مسيح باز می  ردد. ارشميدس وسيلهسا 253ی پيدایش آسانسور به هتاریخچ

را داشت. این آسانسور دستی  که قابليت حمل یک ندر برای ارتداعات نه چندان بلندآسانسور اختراع کرد 

 . بشر برای ساختن یک باالبر بود ای از نخستين حرکاتنمونه

ساخته سور  سان ست آقای اتاما آ ضيدان با وود یک قرقره بزرگ و یک طناب بودی د شمند و ریا . این دان

شين آتوود که عبارت ب شدند و روی قرقرهود از دساختن ما ها و وزنه که با یک نخ به یكدیگر مربوط می 

. آتوود یک کار هی برای ایمن ابتدایی یک آسووانسووور را ارائه دهد، توانسووت طرح باال و پایين می رفتند

شدسازی ا سور اوليه انجام داده بود. ا ر هنگام باال و پایين رفتن، طناب پاره مي سان سمت انتهایی ین آ ، ق

سقوط آزادی طناب روی سور به رغی  سان شد تا آ که از ارتداع به  قرقره قدل می ماند و این کار باعث می 

 .سور بود بان سالی به در ببرد، به زمين برخورد نكند و فردی که داخل آسانسمت پایين داشت

تيس هی به ، باید از آقای اورا خالق آسانسوری اوليه فرض کنيیا ر ارشميدس را خالق باالبرساده و آتوود 

ی سوواخت ی نوین نام ببریی، فردی که هی اکنون بزر ترین کارخانهآسووانسووورهاسوواخت عنوان مبتكر 

اوتيس اولين آسانسور بخار را اختراع  1852. در سال ت استآسانسور در دنيا به نام وی مشغول به فعالي

ه از آن اطمينان و استداد ،نمایشگاهی آن را به نمایش  ذاشت. از مشخمات مهی این آسانسور کرد و در

شياء و تجهيزات بود سان، ا سالبرای بابه با کردن ان ساختمانی  1857. اوتيس در  سور را در  سان اولين آ

 .ب کرددر نيویورک نم

سال سورهای بخاری به دليل مدر  سان سورهای بعد آ سان های هيدروليک شكالت فنی بای خود را به آ

سووانسووورهای برثقيل هيدروليک را توليد کرد که بایگزین آ 1870دادند. ویليام آرمسووترانگ در سووال 

شدند سورهای الكتریكی با زین متكی بر قدر بخار  سان شف نيروی برق آ سورها. با ک سان ی هيدروليک آ

باال بر الكتریكی را به کار اولين موتور  Wernervon Siemensیک آلمانی به نام  1800. در سال شدند

آسوانسوورهای چر   داوتيس توانسوت طرحی را آغاز کند که منجر به توليکمپانی  1903. در سوال رفت

 .دنده ای شد
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سرعت پيش رفتفناو سور به  سان ساخت آ ساخته ری  سورهای مدرنی  سان سازند ان ، آ سياری از  شد و ب

های بهان این وسيله ی مديد و کارا را نمب کردند تا مردم بتوانند به راحتی و با ایمنی زیاد به ساختمان

 . ترین طبقات آسمان خراش ها بروندباال
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 تعریف آسانسور 2.2

، بار و یا هردو که در ایی عمودی افرادها که برای بابجای دائمی اسووت در سوواختمانآسووانسووور وسوويله

این اتاقک بين حداقل دو ریل راهنما از ند و دارای یک اتاقک )کابين( اسووت . ترازهای معين توقف می ک

صلب( که عمودی  )یا با حداکثر ابنس  ستند، حرکت می کند 15نحراف سخت ) . دربه از خط قائی( ه

شرف ستی مكانيكی پي سي سورهای بدید به  سان سافران را تحمل کنند و تهآ ای نياز دارند تا وزن کابين و م

 ایمنی بان آنها را تضمين کند.

 انواع آسانسور از لحاظ کاربرد 3.2

سور حمل بار .1 سان سورها برای بابجایی افراد و یا کاال: این نو آ سان سبک بين طبقات ع از آ های 

 .کاربرد دارند

سور خدماتی .2 سان زیاد در بين  این نوع از آسووانسووورها برای بابجایی کاالهایی با وزن های :آ

 .طبقات کاربرد دارند

ارخانه،  این نوع از آسانسورها برای بابجایی انواع خودروها در بين طبقات ک: آسانسور خودروبر .3

 .ارکينگ خموصی منازل کاربرد دارندپارکينگ طبقاتی و یا در پ

 110سانتيمتر و با عرض  140حداقل ابعاد کابين این نوع آسانسور با عمق : آسانسور ویلچربر .4

و همراه آن در نظر  سووانتيمتر برای یک ویلچر 80سووانتيمتر )هشووت ندره( با عرض درب حداقل 

 . رفته می شود

 ورانواع آسانس 4.2

 امروزه دو نوع آسانسور کاربرد بيشتری دارند :

 آسانسورهای دارای سيستی رانش هيدروليكی  .1

 آسانسورهای دارای سيستی رانش از نوع کششی .2

 آسانسورهای هیدرولیک 1.4.2

 پمپ های هيدروليک بابجا می شود. ، بار با فشاردر سيستی آسانسورهای هيدروليک
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 تشكيل شده است :سيستی آسانسور هيدروليک از سه بخش 

 مخزن روغن .1

 .توسط موتور الكتریكی کار می کند یک پمپ )تلمبه( که .2

 .ارندیک دریچه که بين سيلندر و مخزن قرار د .3

سو سان ستی محرکه ی هيدروليکدر آ سي سه فاز یا تک رهایی با  سرعته ، موتور )موتور  فاز معمولی( یک 

ر ، روغن را با فشواپمپ، وقتی که دریچه بسوته شوودته در روغن را به حرکت می اندازد. رف یک پمپ فرو

سيلندر خواهد کرد ستوانه  شد. وارد ا سيلندر بمع  ستون منتقل می هنگامی که روغن در  شار به پي ،  ف

، ی مورد نظر نزدیک شدآسانسور به طرف باال حرکت می کند. هنگامی که آسانسور به طبقهشود و کابين 

سور عالمتی را  سان ستی کنترل آ شودبه موتور الكتریكی می فرسي . اما ستد تا کار پمپ به تدریج قطع 

، موتور کار نمی کند و سيستی کنترل آسانسور یک عالمت کند که کابين به سمت پایين حرکت میزمانی

، سوونگينی کابين و مسووافران باعث می شووود تا پيسووتون به یچه می فرسووتد و دریچه باز می شووودبه در

شا سرعت تقریبا ثسيلندر حاوی روغن ف ابتی را برای کابين تامين ر وارد آورد و روغن به مخزن بر ردد و 

 ، دریچه ی مربوطه به تدریج بسووته می شووود که باعثی طبقه اسووت. وقتی که کابين در نزدیكمی کند

تی هی دارد که طرز کار این دستگاه بسيار ساده است ولی اشكاال .نرمی حرکت و دقت در توقف می شود

 ( ساختار یک آسانسور هيدروليک را مشاهده می کنيی.1-2در شكل ) .می پردازییبه آن 

 

 
 ( : ساختار آسانسور هیدرولیكی1-2شكل)



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 مراجعمنابع و 

کتاب طراحی ماشووين به کمک کامپيوتر ، نوشووته ی مهندس آرش محمدزاده )مدرس دانشووگاه( و  [1]

 76 -دکتر نادر محمدی )عضوهيئت علمی دانشگاه آزاد یزد پرند( ، سلسله انتشارات مجال 

 کتاب مقررات ملی ساختمان ، مبحث پانزدهی )پله برقی و آسانسور( [2]

 طراحی آسانسور تاليف البير بانوسكیکتاب  [3]

 کتاب راهنمای بامع آسانسور نوشته ی ایر  فميحی [4]

 ،ارشد و رساله دکترینامه کارشناسیدستورالعمل نحوه نگارش پایان ؛مریی اسدی و خيرالنسا سيدی [5]

 .1392 ،دانشگاه صنعتی شریف ،ویرایش دوم

 کتاب ساختمان داده نوشته ی سيمور ليپ شونز تربمه مهندس حسين ابراهيی زاده قلزم [6]

 کتاب ساختمان داده ها تاليف موسسه پارسه         [7]
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