
Περίιεψε

Σσκπεράζκαηα :

Εηζαγωγή

Σηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία

εθαξκόδεηαη ν παξακεηξηθόο

ζρεδηαζκόο γηα ηελ κειέηε ελόο

πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα θαη

εμεηάδεηαη ν ηξόπνο πνπ επηιεγκέλα

κεγέζε επεξεάδνπλ ηελ θαηαλάισζε

ελέξγεηαο ηνπ. Τα κεγέζε πνπ

εμεηάδνληαη είλαη ε ηαρύηεηα θίλεζεο

ηνπ ζαιάκνπ, ην ύςνο θίλεζεο, ην

σθέιηκν θνξηίν πνπ κεηαθέξεηαη θαη

ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ

ζαιάκνπ. Η κειέηε γίλεηαη κέζσ ηεο

αλάιπζεο ηεο επηξξνήο ησλ κεγεζώλ

απηώλ ζηελ ελέξγεηα πνπ

θαηαλαιώλεηαη ζε ηέζζεξηο

πεξηπηώζεηο κειέηεο πνπ αληηζηνηρνύλ

ζε δηαθνξεηηθά θηίξηα..
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Η κεηαθνξά ησλ πξνζώπσλ ή

δηαθόξσλ θνξηίσλ εληόο θηηξίσλ

απνηειεί κηα ιεηηνπξγία, ε νπνία έρεη

ελζσκαησζεί ζηελ αλζξώπηλε δσή. Η

ζπλερήο ηάζε γηα θαηαθόξπθε

αλάπηπμε ησλ πόιεσλ (ιόγσ έιιεηςεο

ρώξνπ θπξίσο) νδεγεί ζε νινέλα θαη

ςειόηεξα θηίξηα, κε απνηέιεζκα ηελ

απμεκέλε ζεκαληηθόηεηα ησλ

αλειθπζηήξσλ θαη ηεο αλάγθεο

πεξαηηέξσ εμέιημεο ηνπο.

Σηελ παξνύζα εξγαζία, εμεηάδεηαη ε

κειέηε ηεο εγθαηάζηαζεο ελόο

πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα.

Σηνλ παξακεηξηθό ζρεδηαζκό,

θαζνξίδνληαη νη ηηκέο ησλ βαζηθώλ

ζρεδηαζηηθώλ κεηαβιεηώλ ηνπ

ζπζηήκαηνο. Η ζρεδηαζηηθή ιύζε πνπ

πξνθύπηεη κε ηνλ ηξόπν απηό ειέγρεηαη

έπεηηα σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ

πεξηνξηζκώλ ηνπ πξνβιήκαηνο έηζη

ώζηε λα απνηειέζεη δπλαηή ιύζε.

Επηπιένλ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί σο

πξνο ηελ επηηπγραλόκελε ιεηηνπξγηθή

επίδνζε (Performance) ε νπνία ζα

πξέπεη λα είλαη βέιηηζηε.

Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάζηεθε ν παξακεηξηθόο ζρεδηαζκόο

ελόο πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα κεηαθνξάο πξνζώπσλ. Ο

παξακεηξηθόο ζρεδηαζκόο, θαη νη ζρέζεηο ππνινγηζκνύ κεγεζώλ πνπ

αμηνπνηήζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξάιιεια ζηελ κειέηε ηεο

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα. Με ζηόρν

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ηξόπν κε ηνλ νπνίν

ζπγθεθξηκέλεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ παξακεηξηθνύ

ζρεδηαζκνύ επεξεάδνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο από ηνλ

αλειθπζηήξα, κειεηήζεθαλ ηέζζεξηο κειέηεο πεξίπησζεο.. Τα

απνηειέζκαηαέδεημαλόηηηνύςνοθίλεζεοηνπαλειθπζηήξααπόηειεί

ηελπαξάκεηξν κεηελκεγαιύηεξεεπηξξνήζηελθαηαλάισζεθαζώο

επεξεάδεηόια ηαελεξγεηαθάκεγέζε

Εξεταζόμενερ Παπάμετποι :

Τατύηηηα ηοσ θαλάμοσ

Διαδρομή ηοσ θαλάμοσ

Ωθέλιμο θορηίο

Βάρος ηοσ πλαιζίοσ ηοσ θαλάμοσ

Μελέτερ πεπίπτωσηρ :
Μεζονέηα: Ένας όροθος. Μέγιζηος αριθμός αηόμων 4, διαδρομή θαλάμοσ 2.7m

Τριώροθη καηοικία: Δύο όροθοι μέγιζηος αριθμός αηόμων 4, διαδρομή θαλάμοσ

2*2.7 m

Πολσκαηοικία 5 ορόθων: Τέζζερις όροθοι, μέγιζηος αριθμός αηόμων 8, διαδρομή

θαλάμοσ 5*2.7 m

Κηίριο γραθείων 4 ορόθων: Τρεις όροθοι, μέγιζηος αριθμός αηόμων 8, διαδρομή

θαλάμοσ 4*3,1 m

1εΠεξίπησζε

2εΠεξίπησζε

3εΠεξίπησζε

ΑλάισζεΑποηειεζκάηωλ:
1. Τν ύςνοθίλεζεοηνπαλειθπζηήξαεπεξεάδεηαπμεηηθάόιαηα

ελεξγεηαθά κεγέζε, θάησ από ζηαζεξή θόξηηζε, ηαρύηεηα θαη

γηαδεδνκέλνπιηθόθαηαζθεπήοηνππιαηζίνπηνπζαιάκνπ.

2. Τνπιηθόθαηαζθεπήοηνππιαηζίνπεπεξεάδεηηελαπαηηνύκελε

ελέξγεηα ηνπ πδξαπιηθνύ πγξνύ, ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη

ελάληηα ζηελ ηξηβή ζηελ ηξνραιία θαζώο θαη ηελ δπλακηθή

ελέξγεηαηνπζαιάκνπ.
3. Τν σθέιηκν θνξηίν ηνπ αλειθπζηήξα επίζεο επεξεάδεη ηα

αληίζηνηρα κεγέζε κε ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ

ζαιάκνπ πξνθαλώο γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο. Η ζρέζε ησλ δύν

κεγεζώλ θαίλεηαη λα είλαη γξακκηθή από ηα ζρεηηθά

δηαγξάκκαηα, ήηνη αύμεζε ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ ζηνλ ίδην

αλειθπζηήξα κε ζηαζεξά ηα ππόινηπα κεγέζε ηνπ απμάλεη

γξακκηθάθαηηεληειηθήθαηαλάισζεελέξγεηαο

4. Η ζπλνιηθή ελέξγεηα απμάλεη κε ηελ αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο

κεηαθίλεζεο,κεηξόπν παξόκνηνπνπαπηήαπμάλεηκεην ύςνο

θίλεζεο (όζν κεγαιύηεξε ηαρύηεηα ηόζν κεγαιύηεξε ε

ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη) όπσο θαίλεηαη από ηα ζρεηηθά

δηαγξάκκαηα. Η ηαρύηεηα επεξεάδεη ηελ ελέξγεηα ηνπ

πδξαπιηθνύ πγξνύ,θαη ζεπνιύ κηθξόηεξν βαζκό ηελ ελέξγεηα

έλαληηηεοηξηβήοζηεληξνραιία,θαηηελειεθηξηθήελέξγεηαησλ

ππνζπζηεκάησλ ηνπ ζαιάκνπ. Εληνύηνηο ε ζρέζε ζην

ηειεπηαίν κέγεζνο είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε, πξάγκα ινγηθό

θαζώο ε αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο κεηώλεη η ρξόλν κεηαθίλεζεο

κεηαμύ ησλ νξόθσλ θαη ζπλεπώο δηαηεξνύληαη ηα ειεθηξηθά

ζπζηήκαηααλνηρηάγηακηθξόηεξνρξνληθόδηάζηεκα.

Προοπηηθές:
1. Η κειέηε θίλεζεο ηνπ πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα ηεο εξγαζίαο

είρε ζαλ βαζηθή παξαδνρή ηελ ηζνηαρή θίλεζή ηνπ. Μηα

πεξαηηέξσ κειέηε ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ην πξνθίι ηεο

ηαρύηεηαο θαη ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζαιάκνπ ζηελ θίλεζε ηνπ

γηα λα απνδώζεη πην αθξηβείο εθηηκήζεηο ησλ ελεξγεηαθώλ

κεγεζώλ

2. Θα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ πεξηζζόηεξα από ηα κεγέζε πνπ

απνηεινύλ ηόζν ηηο πξνδηαγξαθέο όζν θαη ηηο αλεμάξηεηεο

κεηαβιεηέο ηνπ παξακεηξηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηόζν θαηά κόλαο

όζνθαηπαξάιιεια


