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ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ
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Σκοπός της εργασίας είναι ο υπολογισμός των στοιχείων συστήματος

εναέριας μεταφοράς προσώπων. Το σύστημα, στο οποίο γίνονται οι

υπολογισμοί είναι ένας εναέριος καλωδιομεταφορέας (τελεφερίκ) που στην

πιο απλή μορφή του αποτελείται από ένα τεντωμένο συρματόσχοινο και μία

κινητήρια διάταξη. Διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες συστημάτων με βάση

το φέρον και το έλκον στοιχείο: το ακίνητο μονοκαλώδιο, το κινητό

μονοκαλώδιο και το κινητό δικαλώδιο. Κατόπιν, παρατίθενται οι σχετικές

θεωρητικές αναφορές περί κατανεμημένων και συγκεντρωμένων φορτίων σε

συρματόσχοινο και περί των αντιστάσεων κίνησης και ανεμοδυνάμεων. Στην

εργασία αναπτύσσεται μια σχετική συνδυασμένη θεωρία.

Οι υπολογισμοί γίνονται ξεχωριστά για κάθε μία από τις τρείς κατηγορίες και

αφορούν το μήκος του συρματόσχοινου που θα χρησιμοποιηθεί, τις τανύσεις

που αυτό δέχεται, το πλήθος των πυλώνων και τελικά την ισχύ που απαιτεί το

σύστημα για την λειτουργία του. Παρότι όλες οι κατηγορίες παρουσιάζουν

πολλά κοινά μεταξύ τους, υπάρχουν διαφορές που κρίνουν απαραίτητο τον

ανεξάρτητο υπολογισμό τους.

Η εργασία επιλύει θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα σχεδιασμού των

εναέριων μεταφορέων και προσφέρει συστηματικές μεθόδους υπολογισμού

των κύριων στοιχείων τους. Υπό την έννοια αυτή, συνιστά χρήσιμο εργαλείο

για τους σχεδιαστές μηχανικούς.
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2. Υπολογισμός «αβαρούς» συρματόσχοινου

5. Συμπεράσματα

✓ Δημιουργήθηκε συνάρτηση δυνάμεων και τυχαίας οριζόντιας

απόστασης x, σε «αβαρές» συρματόσχοινο.

✓ Δίνεται η δυνατότητα για τον προσδιορισμό του σημείου, όπου αν

εφαρμοστεί το κατακόρυφο συγκεντρωμένο φορτίο, το «αβαρές»

συρματόσχοινο καταπονείται περισσότερο.

✓ Επιλύθηκε επακριβώς το πρόβλημα προσδιορισμού των δυνάμεων σε μη

αβαρές συρματόσχοινο, το οποίο δέχεται ένα ή περισσότερα

κατακόρυφα συγκεντρωμένα φορτία .

✓ Υλοποιήθηκε ο υπολογισμός των στοιχείων των διάφορων κατηγοριών

εναέριων μεταφορέων με βάση την αναπτυσσόμενη θεωρία.

1. Υπολογισμός συρματόσχοινου λόγω ιδίου βάρους

Μορφή 1

Μήκος: 𝑙 𝑥 =
𝑇𝑜𝑑
𝑞

sinh
𝑞

𝑇𝑜𝑑
𝑥 , −𝑋𝐴≤ 𝑥 ≤ 𝑋𝐵

𝑦 𝑥 =
𝑇𝑜𝑑
𝑞

cosh
𝑞

𝑇𝑜𝑑
𝑥 − 1 , −𝛸𝐴 ≤ 𝑥 ≤ 𝛸𝐵

Μορφή 2

Γεωμετρία:

Δυνάμεις συναρτήσει των γωνιών: 

Δυνάμεις συναρτήσει της τυχαίας οριζόντιας απόστασης x:

1. Υπολογισμός Tod

2. Υπολογισμός Toc max

3. Επαναληπτικός υπολογισμός τιμών της Tod΄ στο διάστημα με περιορισμό  

ma x Tod, Toc max ≤ Tod΄ ≤ Tod + Toc max

4. Για τις διάφορες Tod΄ βρίσκουμε τα μήκη των δύο τμημάτων του 

συρματοσχοίνου:

𝑥𝐾 ≤ 𝑋𝛣΄ − 𝑋𝛢΄ ≤ 𝑥

𝐿𝛣΄ − 𝐿𝛢΄ = 𝐿𝛢𝑥

𝑑 − 𝑥 ≤ 𝑋𝛣΄ ± 𝑋𝛢΄ ≤ 𝑑 − 𝑥𝐾

𝐿𝛣΄ ± 𝐿𝛢΄ = 𝐿𝐵𝑥

𝐿𝐴𝑥: 𝐿𝐵𝑥 :

Γραφικές παραστάσεις δυνάμεων

3. Αλγόριθμος υπολογισμού μη αβαρούς συρματόσχοινου το οποίο 

δέχεται κατακόρυφο συγκεντρωμένο φορτίο

𝛵𝛢 =
𝑊𝑏

sin𝜑𝛢 + cos𝜑𝛢 tan𝜑𝛣
𝛵𝛣 =

𝑊𝑏

sin𝜑𝛣 + cos𝜑𝛣 tan 𝜑𝛢
𝛵𝜊𝑐 =

𝑊𝑏

tan 𝜑𝛢 + tan𝜑𝛣

𝑇𝐴 =
𝑊𝑏

sin cos−1
𝑥𝜅

𝐿𝐴 − 𝑙 𝑋𝐴 − 𝑥
+ cos cos−1

𝑥𝜅
𝐿𝐴 − 𝑙 𝑋𝐴 − 𝑥

tan cos−1
𝑑 − 𝑥𝜅

𝐿𝐵 + 𝑙 𝑋𝐴 − 𝑥

𝑇𝐵 =
𝑊𝑏

sin cos−1
𝑑 − 𝑥𝜅

𝐿𝐵 + 𝑙 𝑋𝐴 − 𝑥
+ cos cos−1

𝑑 − 𝑥𝜅
𝐿𝐵 + 𝑙 𝑋𝐴 − 𝑥

tan cos−1
𝑥𝜅

𝐿𝐴 − 𝑙 𝑋𝐴 − 𝑥

𝑇𝑜𝑐 =
𝑊𝑏

tan cos−1
𝑥𝜅

𝐿𝐴 − 𝑙 𝑋𝐴 − 𝑥
+ tan

𝑑 − 𝑥𝜅
𝐿𝐵 + 𝑙 𝑋𝐴 − 𝑥

5. Από τα ζεύγη Tod΄ και γεωμετριών επιλέγω:

𝑞𝐿𝐴΄ 𝐿𝐴𝑥 − 𝑞𝐿𝐴΄ 𝐿𝐵𝑥 = 𝑊𝑏

𝑞𝐿𝐴΄ 𝐿𝐴𝑥 + 𝑞𝐿𝐴΄ 𝐿𝐵𝑥 = 𝑊𝑏

ή

4. Δυνάμεις εναέριου μεταφορέα

Αντιστάσεις λόγω ανέμου στο επίπεδο ΧΥ

Δυνάμεις βάρους στο επίπεδο ΧΥ
Αντιστάσεις λόγω ανέμου 

στο επίπεδο ΧΖ


