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 مقدمه 

 

با یاري خداوند بزرگ مهربان و همت و تالش نویسندگان، جلـد دوم کتـاب راهنمـاي    

تاریخ چاپ جلد نخسـت، آمـاده    برقی پس از گذشت مدت کوتاهی از جامع آسانسور و پله

مندان قرار گرفت. در این جلد خواننده با مبانی محاسبات   چاپ گردید و در دسترس عالقه

 و آسانسورهاي کششی، هیدرولیک و پله برقی آشنا شـده، مطالـب مفیـدي را دربـاره بـرق     

. نمایـد  تجهیزات الکتریکی داخل چاه آسانسـور، سیسـتم کنتـرل سـرعت و ... مطالعـه مـی      

نگاشته شده در این جلد، به جاي خود کم نظیر بوده، در کمتـر منـابع   موضوعات و مفاهیم 

که این چنین در یک جا گردآوري و تالیف شده باشند ـ  توان به آنها ـ   علمی آسانسوري می

 دست یافت.

مطالب و موضوعات طرح شده به زبـان سـاده و روان از آخـرین منـابع فنـی و علمـی       

گارش در آمده است از این رو خواندن جلد دوم کتاب بـه کلیـه مهندسـان،    استخراج و به ن

گـردد.   منـدان توصـیه مـی    نصابان و عوامل مرتبط با صـنعت آسانسـور و نیـز دیگـر عالقـه     

امیدواریم این کتاب بتواند بخشی از فضاي خالی دانش مکتوب فنی در صنعت آسانسـور و  

 اري و تالش دیگران باشد.مراکز علمی و آموزشی را پر کرده، مشوق همک

هاي خود که با ایجـاد محیطـی مناسـب مـا را در نگـارش       در این جا از اعضاي خانواده

فـر   کنیم. همچنین از آقاي مهنـدس احسـان عسـگریان    کتاب یاري رساندند سپاسگزاري می

فراز پیمان که امکانات مالی الزم براي تهیـه منـابع تـالیف و     آرمان شرکت مدیر عامل محترم

 شود. چاپ کتاب را فراهم آوردند کمال تشکر و قدردانی می

آقاي مهندس سعید کریمـی کـه در نگـارش هیـدرولیک در بخـش بـرق از        ازهمچنین 

شـود. همچنـین از آقـاي مهنـدس      مند کردند سپاسگزاري مـی  را بهره راهنمایی خودشان ما

 ه عکسهاي مفید هرمهدي کشاورز که در بازخوانی متن و آقاي مهدي وفاکیش که در تهی
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کـه صـمیمانه    AFPو سرکار خانم جاللی و آقاي بهمن زاهدي در بخش آموزش بخش 

 همکاري نمودند کمال سپاس و قدردانی را داریم.

 

 ایرج فصیحی ـ امید هاشمی

 طوسی آرش نصیري 

 



 ۵ فهرست مطالب 

 

 

 

 فهرست مطالب

 
 مقدمه

 محاسبات/  بخش چهارم

 آسانسور کششی -4-1

 مقدمه

 بکسلها برفشار مخصوص سیم ریو تاث یفلکه کشش يارهایشکل ش ،یکشش يروین -4-1-1

 شکل U اریـ ش1ـ1ـ1ـ4

 شکل V اریـ ش2ـ1ـ1ـ4

 برش خورده ریشکل ز V اریـ ش3ـ1ـ1ـ4

 برش خورده ریشکل ز Uـ شیار 4ـ1ـ1ـ4

 و هرزگرد یآنها بر فلکه کشش ریوارده و تأث يروهاین -4-1-2

 فلکه هرزگرد) يری(بدون بکارگ یفلکه کشش بار وارده بطور کامل بر -4-1-2-1

 چاه نییآسانسور در پا یفلکه کشش -4-1-2-2

 و کنار چاه نییدر پا یفلکه کشش -4-1-2-3

 نیکاب يهرزگرد رو يها وارده به فلکه يروهاین -4-1-2-4

 چاه يمستقر در باال يبکسل در آسانسورها میانحراف س -4-1-2-5

)ی تعیین مقدار زاویه کشش -4-1-3 ) در نیروي محرکۀ آسانسور موتورخانه باال 

 ارهایآن در ش ریو تاث یکشش يبکسلها در آسانسورها سیم یسرخوردگ یبررس -4-1-4

 مقدار کشش بحرانی -4-1-4-1

 بار استاتیکی -4-1-4-2

 هاي سمت کابین و قاب وزنه تعادل بکسل نیروهاي استاتیکی در سیم -4-1-4-2-1

 بکسل یا زنجیر جبران تیکی در اثر جرم سیمنیروي استا -4-1-4-2-2

 بکسل یا زنجیر جبران نیروي استاتیکی در فلکه هرزگرد کششی سیم -4-1-4-2-3

 نیروهاي دینامیکی -4-1-4-3

 هاي تعلیق بکسل نیروي دینامیکی سیم -4-1-4-3-1



 ۶ فهرست مطالب 

 

 نیروي دینامیکی در اثر جرم کابین با بار و قاب وزنه تعادل -4-1-4-3-2

 بکسل تعلیق نیروي دینامیکی سیم -4-1-4-3-3

 بکسل جبران نیروي دینامیکی سیم -4-1-4-3-4

 هاي هرزگرد نیروهاي دینامیکی فلکه -4-1-4-3-5

 نیروي دینامیکی تراول کابل -4-1-4-3-6

 افت نیرو در اثر اصطکاك -4-1-4-3-7

 بنـدي   کسـل ب بکسـل ناشـی از سـیم    هـاي هـرز گـرد و سـیم     نیروي دینامیکی فلکه -4-1-4-3-8

r  هاي تعلیق) در اثر حرکت کـابین و   بکسل هاي هرزگرد و سیم (حرکت انتقالی و وضعی فلکه ۱

 قاب وزنه تعادل

 یفلکه کشش يارهایبکسل در ش فشار مخصوص سیم -4-1-5

 کاري شده و نشده) شکل (سخت V اریش يفشار مخصوص (ویژه) برا -4-1-5-1

ـ بق يفشار مخصوص (ویژه) بـرا  -4-1-5-2  بـرش خـورده و    ریـ گـرد، گـرد ز   اری(شـ  ارهایشـ  هی

V کاري شده و نشده)  خورده) (سخت  شکل زیر برش 

 سیم بکسل -4-1-6

 بکسل انتخاب سیم -4-1-6-1

 ها بکسل ـ افزایش طول سیم2ـ6ـ1ـ4

 تعیین ممان اینرسی فلکه هرزگرد -4-1-7

 ها لیر -4-1-8

 بار هیو تخل يریاز بارگ یناش يرویـ ن1ـ8ـ1ـ4

 وارده در زمان حرکت يروهایـ ن2ـ8ـ1ـ4

 یمنیدر هنگام فعال شدن ترمز ا لیوارد بر ر يروهایـ ن3ـ8ـ1ـ4

 هاي راهنما محاسبه ریل -4-1-8-4

 هاي راهنما ـ شرایط کلی مربوط به ریل1ـ4ـ8ـ1ـ4

 ـ بارها و نیروها2ـ4ـ8ـ1ـ4

 نیروهاي کمانش و خمش -4-1-8-4-2-1

 هاي هادي در هنگام عملکرد ترمز ایمنی در ریلبرآورد نیروي کمانش  -4-1-8-4-2-2

 نیروهاي وارده بر آستانه (درگاه) کابین -4-1-8-4-2-3

 ـ حالتهاي باري3ـ4ـ8ـ1ـ4



 ۷ فهرست مطالب 

 

 ـ ضرایب ضرب4ـ4ـ8ـ1ـ4

 ـ محاسبات5ـ4ـ8ـ1ـ4

 (Bending)تنش خمشی  -4-1-8-4-5-1

 )Bulkingتنش کمانش ( -4-1-8-4-5-2

 و خمشی هاي کمانشی ـ ترکیب تنش3ـ5ـ4ـ8ـ1ـ4

 (Twisting)خمش فالنچ -4-1-8-4-5-4

 محاسبۀ نیروي کششی در ریل معلق (آویزان) -4-1-8-4-6

 MRLنیروهاي وارده بر ریل در آسانسور  -4-1-8-4-7

 ـ خیزها8ـ4ـ8ـ1ـ4

 خیزهاي مجاز -

 ـ مثالهایی از روش محاسبه9ـ4ـ8ـ1ـ4

 هاي کششیانتخاب موتور گیربکس و توان نیروي محرکه آسانسور -4-1-9

 ربکسیضریب تبدیل دورگ -4-1-9-1

 آسانسور (توان الکتروموتور) ازیمحاسبه توان مداوم مورد ن -4-1-9-2

 الکتروموتور  گشتاور شروع حرکت و گشتاور اسمی -4-1-10

 (یا محور موتور گیرلس) ربکسیوارد برمحور گ یکیباراستات -4-1-11

 نیر کابگی ضربه ریگاه ز هیتک يروین نیتخم -4-1-12

 گیر وزنه تعادل ضربه ریگاه ز هیتک يروین نیتخم -4-1-13

 بار قابل حمل توسط قالب سقف موتور خانه -4-1-14

 و وزنه تعادل نیکاب يلهایر ریز يوارد برسکو يروین ۀمحاسب -4-1-15

 نیکاب يها لیر ریز يروین -

 وزنه تعادل يها لیر ریز يروین -

 اهکـ نیروهاي وارده بر کف چ16ـ1ـ4

 وارده بر سقف چاه يروهاین -4-1-17

 گیرها ضربه یفشردگ -4-1-18

 توقف ریطول مس -4-1-19



 ۸ فهرست مطالب 

 

 ترمز ایمنی در گاورنر يساز فعال يرویبکسل و ن میس ۀـ محاسب20ـ1ـ4

 محاسبه طول درز جوش و نوع انکربولت -4-1-21

 جوش یطراح -4-1-21-1

 مجاز جوش يها تنش -

 ارزش جوش گوشه -

 نکربولتا -4-1-21-2

 اصطکاکی -1

 یقفل -2

 یچسب -3

 انکربولت یـ طراح3ـ21ـ1ـ4

 یکیدرولیه يمحاسبات آسانسورها -4-2

 مقدمه

 یکیدرولیه ستمیانتخاب اجزاء س -4-2-1

 ها) طول حرکت جک (جک -4-2-2

 لندریقطر و ضخامت جک و س -4-2-3

 لندرهایمحاسبات جک و س -4-2-4

 هاي صلب و اتصاالت ا، لولهها، سیلندره محاسبات پیستون -4-2-5

 محاسبه در برابر فشار بیش از حد -4-2-5-1

 محاسبات جکها در مقابل کمانش -4-2-5-2

 نمادها

 یکیحداکثر و حداقل فشار استات -4-2-6

 ها در انواع جک یخمش يرویحداکثر ن ۀمحاسب -4-2-7

 يا تکه کی يها درجک یخمش يرویمحاسبه ن -4-2-7-1

 )يا (تک مرحله

بـدون کفشـک    یدر جـک دو تکـه تلسـکوپ    یخمش يرویمحاسبات حداکثر ن -4-2-7-2



 ۹ فهرست مطالب 

 

 جک يراهنما

 يبا کفشک راهنمـا  یدرجک دو تکه تلسکوپ یخمش يرویمحاسبات حداکثر ن -4-2-7-3

 جک

 يبدون کفشک راهنمـا  یتلسکوپ يا در جک سه تکه یخمش يرویمحاسبات ن -4-2-7-4

 جک

بـا کفشـک    یتلسـکوپ  يا در جـک سـه تکـه    یخمش يرویمحاسبات حداکثر ن -4-2-7-5

 جک دوم يجک در انتها يراهنما

جـک   يبا کفشک راهنما يا در جک سه تکه یخمش يرویمحاسبات حداکثر ن -4-2-7-6

 در راس تکه دوم و سوم

 توان الکترو موتور پمپ روغن -4-2-8

 جک يراهنما یطراح -4-2-9

 در چاه آسانسور یاثر دودکش -4-3

 درب کینامید -4-4

 مفهوم سرعت -4-4-1

 وارده برمسافر يرویدرب و حداکثر مقدار ن یکینامیبار د -4-4-2

 سینماتیک حرکت کابین و درب 4-5

 برقی پله/  بخش پنجم

 مقدمه

 هاي برقی چیدمان و آرایش پله -5-1

 چیدمان تکی -5-1-1

 چیدمان ضربدري -5-1-2

 چیدمان موازي -5-1-3

 هاي برقی پاگرد جلوي پله -5-2

  شیب و سرعت نامی -5-3

 هاي برقی عرض پله -5-4



 ۱۰ فهرست مطالب 

 

 هاي افقی تعداد پله -5-5

 ظرفیت واقعی جابجایی -5-6

 تأثیر متقابل آسانسور و پله برقی در جابجایی مسافرین -5-7

 بندي و مشخصات پله برقی بر اساس کاربري متفاوت طبقه -5-8

 )Light duty Escalatorsهاي تجاري ( پله برقی -5-8-1

 )Medium duty Escalatorsهاي نیمه تجاري ( پله برقی -5-8-2

 )Heavy duty Escalatorهاي غیر تجاري ( پله برقی -5-8-3

 قطعات پله برقی -5-9

 )TRUSSاسکلت ( -5-9-1

 پله -5-9-2

 نیروي محرکه -5-9-3

 )Brakeسیستم ترمز ( -5-9-4

 دستگیره (هندریل) -5-9-5

 شانه پله -5-9-6

 اي پله برقیه نرده -5-9-7

 هاي مارپیچ پله -5-10

 تابلوي فرمان یا کنترل -5-11

 هاي فنی و ایمنی حفاظت -5-12

 هاي برقی حریق در پله -5-13

 حفاظت پله برقی در مقابل حریق -5-13-1

 هاي اطفاء حریق با آب روش -5-13-2

 روشنایی -5-14

 توان الکتروموتور -5-15

 محاسبۀ توان الکتروموتور -5-15-1

 نیروي کششی زنجیر محرك -5-16



 ۱۱ فهرست مطالب 

 

 پله برقی در مسیرهاي طوالنی -5-17

 رو متحرك پیاده -5-18

 مقدمه

 شیب ۀزاوی -5-18-1

 رو متحرك عرض پیاده -5-18-2

  سرعت نامی -5-18-3

 حفاظ (دستگیره) -5-18-4

 سازه (اسکلت) -5-18-5

 ظرفیت جابجایی -5-18-6

 رو متحرك طراحی و ساخت پیاده -5-18-7

 رو متحرك با مسیر مستقل پیاده -5-18-7-1

 رو متحرك با مسیر دو گانه (رفت و برگشتی) پیاده -5-18-7-2

 فضاي خروجی -5-18-7-3

 چیدمان -5-18-7-4

 سیستم کنترل -5-18-7-5

 برقی محاسبه مکانیزم حرکتی پله 5-18-7-6

 گاهها محاسبه نیروهاي وارده بر تکیه 5-18-7-7

 انسورهاي خاصباالبر و آس/  بخش ششم

 باالبرهاي معلولین -6-1

 )Lifting Plateformسکوي باالبرنده ( -6-1-1

 سکوي باالرونده اطاق -6-1-1-1

 باالبر پلکانی -6-1-1-2

 باالبر پلکانی ویلچربر -6-1-1-2-1

 دار باالبر پلکانی صندلی -6-1-1-2-2

 باالبر پلکانی ایستاده بر -6-1-1-2-3



 ۱۲ فهرست مطالب 

 

 آسانسورهاي باري -6-2

 )Rackand Pinionآسانسورهاي با چرخدنده محرك و شانه ( -6-3

 دار آسانسور شیب -6-4

 برق/  بخش هفتم

 مقدمه

 سري استپ -7-1

 تعریف

 اجزاي مدار سري استپ -7-1-1

 کنتاکت فلکه گاورنر موتورخانه -7-1-1-1

 استاندارد درباره کنتاکت گاورنر حاتیتوض

 گاورنرهاي دوطرفه-7-1-1-1-1

 نییقطع کن (شالتر) باال و پا چیسوئ تیمیل -3و  7-1-1-2

 نیکاب يرو یاستپ قارچ -7-1-1-4

 استپ داخل کابین -7-1-1-5

 نیکنتاکت پاراشوت کاب -7-1-1-6

 نیکنتاکت پاخور کاب -7-1-1-7

 کنتاکت دو شاخه درب طبقات -7-1-1-8

 کنتاکت قفل درب طبقات -7-1-1-9

 .نیکنتاکت دو شاخه درب کاب -7-1-1-10

 چاهک یاستپ قارچ -7-1-1-11

 کنتاکت فلکه گاورنر ته چاه -7-1-1-12

 کنتاکت فتوسل -7-1-1-13

 رله خطا ایکنتاکت رله کنترل بار  -7-1-1-14

 ریگ ضربه چیکروسوئیکنتاکت م -7-1-1-15

 بکسل جبران میکشش س چیکروسوئیکنتاکت م -7-1-1-16



 ۱۳ فهرست مطالب 

 

 ياضطرار چهیدر چیکروسوئیکنتاکت م -7-1-1-17

 مدار الکتریکی سري استپ -7-1-2

 استپ يبسته شدن کنتاکتها در مدار سر بیترت -7-1-2-1

 شرایط موازي نمودن تجهیزات با سري استپ -7-1-2-2

 Pre door openingسازي با درب باز  سطح هم -7-1-2-2-1

 Relevelingسازي مجدد با درب باز  سطح هم -7-1-2-2-2

 Dockingرگیري عملکرد تخلیه و با -7-1-2-2-3

 ).4-4-1-2-14در آوردن از حالت قطع کن (بند  -7-1-2-2-4

 استپ يافت ولتاژ و قطر سیم مدار سر -7-1-2-3

 استپ يسر ریدر مس میعوامل موثر در انتخاب سطح مقطع س -7-1-2-4

 نیزم ایبه بدنه  یمنیاتصال مدار ا -7-1-2-5

 هاي احضار شستی -7-2

 تعریف

 احضارانواع شستی  -7-2-1

 احضار یشست یساختمان داخل -7-2-2

 طبقه میکاهش س-7-2-3

 سیستم احضار از راه دور -7-2-4

 شستیهاي جانبی -7-3

 تعریف

 هاي کنترل درب کابین شستی -7-3-1

 نیمعلول يبرا التیتسه -7-3-2

 آالرم یشست -7-3-3

 هاي تشخیص مکان کابین روش -7-4

 مقدمه

 هسر طبق قیتوقف دق تیاهم -7-4-1



 ۱۴ فهرست مطالب 

 

 یمیهاي قد روش -7-4-2

 اي روش سلکتور رله -7-4-2-1

 ستادهیروش سلکتور ا -7-4-2-2

 یروش بادامک -7-4-2-3

 يا روش فلکه -7-4-2-4

 دیجد يروشها -7-4-3

 روش مگنت سوئیچ -7-4-3-1

 يروش حسگر مداد -7-4-3-2

 روش حسگر نوري -7-4-3-3

 طرح پیشنهادي براي استفاده از یک حسگر مدادي

 یآدمک يچهایروش سوئ -7-4-3-4

 نیمکان کاب صیهاي مدرن تشخ روش -7-4-4

 روش ماوراي صوت -7-4-4-1

 TAPEروش نوار  -7-4-4-2

 نیشفت انکودر کاب -7-4-4-3

 روش نوار مغناطیسی -7-4-4-4

 روش انکودر متصل به موتور -7-4-4-5

 نمراتور و المپ جهت -7-5

 تعریف

 ینمایشگر المپ -7-5-1

 یساعت يراتورهانم -7-5-2

 SEGMENT.7نمراتور  -7-5-3

 يا نقطه سینمراتور ماتر -7-5-4

 LCD شگرینما -7-5-5

 )SEG – DOT MATRIX - LCD.7( یکیالکترون ينمراتورها یکش مینحوه س -7-5-6



 ۱۵ فهرست مطالب 

 

 جهت شگرینما -7-5-7

 درب کابین -7-6

 تعریف

 انواع درب -7-6-1

 منحنی عملکرد -7-6-1-1

 یدرب اتوبوس -7-6-2

 کابین با بیش از یک درب -7-6-3

 جعبه رویزیون -7-7

 تعریف

 سیستم سریال کابین -7-7-1

 تراول کابل -7-8

 تعریف

 ساختمان داخلی -7-8-1

 انواع مختلف -7-8-2

 روش نصب -7-8-3

 انبارش و حمل و نقل -7-8-3-1

 نصب يساز آماده -7-8-3-2

 قرار دادن تراول کابل در چاه -7-8-3-3

 ب در چاهنص -7-8-3-4

 نکات مفید هنگام نصب تراول کابل -7-8-4

 قفل و مگنت درب بازکن -7-9

 تعریف و عملکرد

 حسگر وزن -7-10

 محل نصب -7-10-1

 کنترل دوپلکس آسانسورها -7-11



 ۱۶ فهرست مطالب 

 

 مقدمه

 دوپلکس ستمیس کیهاي  ویژگی -7-11-1

 یادآوري

 اي فتوسل نقطه -7-12

 اي فتوسل پرده -7-13

 هواکش کابین -7-14

 نیهواکش کاب -7-14-1

 نیخوشبو کننده کاب -7-14-2

 آیفون و تلفن کابین -7-15

 نیو تلفن کاب فونیآ -7-15-1

 هاي تلفن آسانسور ویژگی -7-15-2

 روشنایی کابین -7-16

 روشنایی  -7-17

 حسگر دود -7-18

 سنج حسگر انحراف -7-19

 سنج حسگر انحراف -7-19-1

 نظارت بر دسترسی -7-20

 یف و عملکردتعر -7-20-1

 نظارت بر عملکرد آسانسور -7-21

 حسگر زمین لرزه -7-22

 تعریف -7-22-1

 امکانات دستگاه -7-22-2

 روشنایی اتوماتیک راه پله و طبقات -7-23

 دوربین مدار بسته داخل کابین -7-24

 هواساز کابین -7-25



 ۱۷ فهرست مطالب 

 

 هاي هواساز آسانسور امکانات و ویژگی -7-25-1

 یتجهیزات تبلیغات -7-26

 آسانسور نیدر کاب غاتیتبل -7-26-1

 جانبی یغاتیتبل زاتیتجه -7-26-2

 کشی چاه سیم -7-27

 چاه یکش میس -7-27-1

 آسانسور و کودکان -7-28

 حوادث -7-29

 ترس از آسانسور -7-29-1

 پله برقی -7-30

 مقدمه

 یپله برق یکیالکتر زاتیتجه -7-30-1

 کنترل يتابلو -7-30-1-1

 VVVF مجهز به کنترل سرعت یفرمان پله برق يوتابل -7-30-1-1-1

 برقی هاي یک تابلوي کنترل پله ویژگی -7-30-1-1-2

 سه فاز يتابلو -7-30-1-2

 یموتور اصل -7-30-1-3

 مگنت ترمز -7-30-1-4

 حرکت يحسگرها -7-30-1-5

 یخراب يحسگرها -7-30-1-6

 هاي نوري حسگر -7-30-1-7

 یپله برق کیامکانات  -7-30-2

 هیدرولیک -7-31

 تجهیزات سیستم کنترل آسانسورهاي هیدرولیکی

 مقدمه



 ۱۸ فهرست مطالب 

 

 یکیالکتر ياجزا یمعرف -7-31-1

 یپمپ و موتور اصل -7-31-1-1

 برقی يرهایش -7-31-1-2

 کیدرولیآسانسور ه یکیالکتر زاتیسایر تجه -7-31-1-3

 یکیدرولیآسانسور ه کیتابلو فرمان  -7-31-1-4

 یکیدرولینسور هآسا کیمدار قدرت در  -7-31-2

 سه فاز يها در پمپ یو تجرب ینکته فن کی -7-31-3

 يانواع روش راه انداز -7-31-4

 مستقیم يراه انداز -7-31-4-1

 مثلث –ستاره  يراه انداز -7-31-4-2

 یو تجرب ینکته فن کی

 انداز نرم) (راه SOFT STARTERاندازي با  راه -7-31-4-3

 فاز 3جریان مصرفی موتورهاي  -7-31-5

 ترموستات دماي روغن -7-31-6

 ترمیستور موتور -7-31-7

 شگرهاینما -7-31-8

 VVVFهاي کنترل سرعت  سیستم -7-32

 مقدمه

 VVVF ویدرا -7-32-1

 دو سرعته يها یژگیو -7-32-2

 ایمزا -7-32-2-1

 ها تیمحدود -7-32-2-2

 VVVFاستفاده از  يایمزا -7-32-3

 یکیو مکان یکیکترال يها عمر قسمت شیافزا -7-32-3-2

 یاصل يکنتاکتورها دیعمر مف 7-32-3-2-1



 ۱۹ فهرست مطالب 

 

 یکیمکان يها عمر قسمت شیافزا -7-32-3-2-2

 یموتور اصل دیعمر مف شیافزا -7-32-3-2-3

 کاهش صدا -7-32-3-3

 يانرژ ییجو صرفه -7-32-3-4

 اندازي در هنگام راه یمصرف يو انرژ انیکاهش جر-7-32-3-5

 )v/f یدر حرکت (به علت وجود وزنه و منحن يکاهش مصرف انرژ-7-32-3-6

 قدرت بیاصالح ضر -7-32-3-7

 لیویبا حذف فال یکینامیکاهش بار د -7-32-3-8

 به شبکه يبرگشت انرژ -7-32-3-9

 آن يها استفاده از کنترل سرعت و راه حل يها تیمحدود -7-32-4

 باال هیاول نهیهز -7-32-4-1

 زیانتشار نو -7-32-4-2

 فیلتر نویزگیر -7-32-4-3

 ینسب یدگیچیپ -7-32-4-4

 یده سیزمان سرو شیافزا -7-32-4-5

 استفاده از کنترل سرعت يموارد اجبارکننده برا -7-32-5

 هیمتر بر ثان کیباالتر از  يها سرعت -7-32-5-1

 )هیمتر بر ثان 6/0از  شتریتک سرعته (ب يموتورها -7-32-5-2

 رلسیگ يموتورها

 LEVELING قیدق يزهم سطح سا -7-32-5-3

 RELEVELINGمجدد  يهم سطح ساز -7-32-5-4

 کینزد يها کاربرد در فاصله -7-32-5-5

 ها حفاظت -7-32-6

 نوسان ولتاژ شبکه و عدم تقارن ولتاژ فازها. -7-32-6-1

 عدم تقارن فاز -7-32-6-2-1



 ۲۰ فهرست مطالب 

 

 انیکنترل اضافه جر -7-32-6-3

 کنترل سرعت ویسخت افزار درا -7-32-7

 .يورود کسوسازیمدار  -7-32-7-1

 یصاف يها خازن -7-32-7-2

 یخروج يها چیسوئ -7-32-7-3

 مدار کنترل -7-32-7-4

 انیجر يحسگرها -7-32-7-5

 مقاومت ترمز -7-32-7-6

 دهد؟ حالت ژنراتوري چه وقت رخ می -7-32-7-6-1

 نکات مهم در نصب مقاومت -7-32-7-6-2

 همنحنی حرکت و پارامترهاي مربوط -7-32-8

 یاصل يپارامترها -7-32-8-1

 nominal voltage موتور یولتاژ نام -7-32-8-1-1

 nominal currentی ان نامیجر -7-32-8-1-2

 nominal speedی سرعت نام -7-32-8-1-3

 nominal frequencyی فرکانس نام -7-32-8-1-4

 power factor ب توانیضر -7-32-8-1-5

 motor poles موتور يها تعداد قطب -7-32-8-1-6

 Power توان موتور -7-32-8-1-7

 کنترل سرعت يپارامترها -7-32-8-2

 full speed یسرعت نام -7-32-8-2-1

 سرعت کند -7-32-8-2-2

 ونیزیسرعت رو -7-32-8-2-3

 یانیم يها سرعت -7-32-8-2-4

 انتخاب جهت يها يورود -7-32-8-2-5

 مربوط به شتابها يپارامترها -7-32-8-3

 Accelerationنده یشتاب افزا -7-32-8-3-1

 Jerk at Acceleration Startنده یشتاب افزا يتکان در ابتدا -7-32-8-3-2



 ۲۱ فهرست مطالب 

 

 Jerk at Acceleration Endنده یشتاب افزا يتکان در انتها -7-32-8-3-3

 Decelerationکاهنده  شتاب -7-32-8-3-4

 Jerk at Deceleration startکاهنده  شتاب يتکان در ابتدا -7-32-8-3-5

 Jerk at Deceleration Endکاهنده  شتاب يتکان در انتها -7-32-8-3-6

 موتور یکیو مکان یکیکنترل ترمز الکتر يپارامترها -7-32-8-3-7

 یکیترمز مکان يپارامترها -7-32-8-4

 یکیمحدوده آزاد شدن ترمز مکان -7-32-8-4-1

 یکیمحدوده بسته شدن ترمز مکان -7-32-8-4-2

 یکیبسته شدن ترمز مکان ایر در باز یتاخ -7-32-8-4-3

 یکیترمز الکتر يپارامترها -7-32-8-5

 در لحظه استارت dcان یق جریتزر -7-32-8-5-1

 در لحظه توقف dcان یق جریتزر -7-32-8-5-2

 کنترل موتور يپارامترها -7-32-8-6

 Motor control modeم حالت کنترل موتور یتنظ -7-32-8-6-1

 switching frequencyو ینگ درایچیفرکانس سوئ -7-32-8-7

 auto tune موتور  يپارامترها ییشناسا -7-32-8-8

 ستایون ایاتوت -7-32-8-8-1

 ون گردانیاتوت -7-32-8-8-2

 س دائم سنکرونیمغناط يون موتورهایاتوت -7-32-8-8-3

 تال و آنالوگیجید يها يورود -7-32-8-9

 تالیجید يها يورود -7-32-8-9-1

 آنالوگ يها يورود -7-32-8-9-2

 Enable یمنیا يورود -7-32-8-9-3

 ویدرا يها یخروج -7-32-8-10

 یحفاظت يپارامترها -7-32-8-11

 Input Phase Loss Protection يحفاظت سه فاز ورود -7-32-8-11-1

 Closed loopمد  -7-32-9

 دار ربکسیگ يانکودرها در موتورها يهایژگیو -7-32-9-1



 ۲۲ فهرست مطالب 

 

 نورتریا يحداکثر تعداد پالس انکودر و حداکثر فرکانس ورود -7-32-9-2

 کوپلینگ مکانیکی محور موتور و انکودر -7-32-9-3

 Gearless يانکودر در موتورها -7-32-9-4

 منابع

 جلد اول

 جلد دوم



 

 

 

 

 

 

 

 چهارمبخش 

 

 

 محاسبات



 ۲۴ بخش چها / محاسبا 

 

 آسانسور کششی -4-1
 

 مقدمه  

توان به حرکـت   موارد بکارگیري آن در صنعت میو  )Traction( جهت درك بهتر کشش

هـا در مسـیر    کشش بین چـرخ لوکوموتیـو و ریـل    نیروي ر اثردلوکوموتیو دیزلی و بخاري 

 وگیـرد   ي شده اشاره کرد که سالهاست بصـورت عمـوم مـورد اسـتفاده قـرار مـی      رگذا ریل

 توان در این زمینه به مثالهاي مشابه دیگري نیز اشاره کرد.  می

 

 

 

 

 

سـیم بکسـلی    –هاي بلند از آسانسورهاي پرسرعت هیدرولیکی  در گذشته در ساختمان

گرفت که با پیشـرفت تکنولـوژي در آسانسـورهاي کششـی مـدرن از       مورد استفاده قرار می

ی شدند و لسیم بکس –اوایل قرن بیستم این آسانسورها جایگزین آسانسورهاي هیدرولیکی 

 از سطح شهرها گردیدند.  ساختمانهاي بلند آنها در باعث کنار گذاشته شدن

 هـا مسـتقیماً بــر اثـر اصـطکاك ســطح      در آسانسـورهاي کششـی حرکـت ســیم بکسـل    

و در نهایـت باعـث حرکـت کـابین      گیـرد  فلکـه کششـی صـورت مـی    سیم بکسل با سطح 

 گردد.  می

 25متـر تـا    میلـی  6سیم بکسل کـه قطـر آنهـا از     عدد 8تا  4در آسانسورهاي کششی از 

 گیرند.  متر بر حسب نیاز مورد استفاده قرار می لیمی

سیم بکسلها به کابین متصل شده و سپس از شیارهاي فلکه کششی عبور کرده و بعـد از  

توجـه   1به شکل گردند.  گذشتن از سطح شیارهاي فلکه هرز گرد به وزنه تعادل متصل می

تر هسـتند   ها کم بکسل سیم هاي تعداد خم 1:1در آسانسورهاي کششی با سیستم تعلیق  کنید.

شیارهاي فلکه کششـی کمتـر در معـرض     و سطح عمر آنها بیشتر است و مقطعدر نتیجۀ و 



 ۲۵ بخش چها / محاسبا 

 

 تغییرات و خوردگی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

b 
 

 1:1کششی موتورخانه باال، سیستم تعلیق   آسانسور aـ 1شکل 

 2:1تم تعلیق سیس ،)MRL( ـ آسانسور کششی فاقد موتورخانهbشکل 

 

از جمله عدم تأمین فضاي مناسـب در سـاخت    مختلف در بعضی از آسانسورها بدالیل



 ۲۶ بخش چها / محاسبا 

 

کـه در ایـن صـورت بـراي      گیرد میموتورخانه در پایین چاه قرار موتورخانه در باالي چاه، 

چـاه هـدایت    بـاالي آنها به  ،کابین و وزنه تعادل باالي سیم بکسلها به انتهاي اتصال دو سر

هـاي   در این نـوع آسانسـور بـدلیل افـزایش تعـداد فلکـه       توجه کنید. 2به شکل . گردند می

ها  بکسل افزایش یافته در نتیجۀ آن عمر سیم  ها بکسل هاي سیم تعداد خم ، انحراف وهرزگرد

 کمتر است.

 
 1:1ـ آسانسور کششی با موتورخانه پایین، سیستم تعلیق 2شکل 

 

افـزایش   جهت متر بر ثانیه) 4تور بیش از (سرعت مودر آسانسورهاي کششی پرسرعت 

ها به روي سطح شیار فلکـه کششـی و هرزگـرد     سطح تماس از پیچش دوتایی سیم بکسل

   توجه کنید. 3به شکل  .شود بکار گرفته می



 ۲۷ بخش چها / محاسبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


