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Πλεονεκηήμαηα- μειονεκηήμαηα ιμανηοκίνηζηρ

Διϊταξη ιμϊντα-τροχαλύα

Ανάλςζη δςνάμευν επίπεδος ιμάνηα

Αναφορά  ςτη θεωρία των πεπεραςμένων ςτοιχείων και τη 
ςχετική μοντελοποίηςη του ςυςτήματοσ ιμάντα τροχαλίασ.

Σηελ παξνύζα ζπνπδαζηηθή εξγαζία γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηνπο ηκάληεο

πνπ είλαη ειαζηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα κεηάδνζε ηζρύνο, θαζώο

θαη ζηε ζπλεξγαζία ελόο επίπεδνπ ηκάληα κε κηα ηξνραιία.. Επίζεο

πξαγκαηώζεθε κειέηε επηιεγκέλεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ

κεηάδνζε ηζρύνο αλάκεζα ζε δύν επίπεδεο ηξνραιίεο θαη έλαλ ηκάληα. Γίλεηαη

ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηωλ δηαηάμεωλ (ηκάληα-ηξνραιίαο), ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ

ηνπο , θαζώο θαη ηωλ αξρώλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Αλαιύεηαη

ιεπηνκεξώο ε ζηαηηθή θαη δπλακηθή ηζνξξνπία ηνπ πξνβιήκαηνο .Αθόκα

παξνπζηάδνληαη αξθεηά ζρήκαηα γηα πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο

θαζώο θαη πνπ βξίζθεη εθαξκνγή ε δηάηαμε πνπ κειεηάκε.

Χαπακηηπιζηικά ενόρ απλού ζςζηήμαηορ ιμανηοκίνηζηρ

Η ανϊλυςη που θα γύνει ςτο ςύςτημα ιμϊντα-τροχαλύασ θα εύναι στατική .Η 
τύλιξη του ιμϊντα θα γύνει με βηματικό περιςτροφό (increamentation) τησ 
τροχαλύασ. 
Κατϊ την τύλιξη ο ιμϊντασ υφύςταται μεγϊλεσ παραμορφώςεισ με 
αποτϋλεςμα να παρουςιϊζεται γεωμετρική μη γραμμικότητα.
Τϋλοσ, η επαφό ιμϊντα- τροχαλύασ εύναι αρκετϊ πολύπλοκη καθώσ λαμβϊνει 
χώρα κύλιςη του ιμϊντα ςτην τροχαλύα χωρύσ να γνωρύζουμε τα ακριβό 
ςημεύα επαφόσ. Η μοντελοπούηςη αυτού του φαινομϋνου γύνεται με τη χρόςη 
των slidelines.
Αναλύονται διεξοδικότερα οι προαναφερθϋντεσ όροι, που ςχετύζονται με τη 
μοντελοπούηςη του ςυςτόματοσ ιμϊντα-τροχαλύασ με τη χρόςη του κώδικα 
FEA-LUSAS.

Λειηοςπγία με ηπειρ ή πεπιζζόηεπερ ηποσαλίερ

Ο ιμϊντασ για να μεταφϋρει ιςχύ χρειϊζεται μια αρχικό δύναμη So που 
καλεύται πρόταςη και  λόγω τησ οπούασ αναπτύςςεται μια επιφανειακό πύεςη 
μεταξύ των επιφανειών του ιμϊντα και τησ τροχαλύασ . Η πρόταςη του ιμϊντα 
εφελκύει εξύςου και τουσ δύο κλϊδουσ του ιμϊντα κατϊ την ςυναρμολόγηςη. 
Κατϊ την λειτουργύα όμωσ ο ϋλκοντασ κλϊδοσ του ιμϊντα καταπονεύται με 
δύναμη S1>S0 ,ενώ ο ελκόμενοσ κλϊδοσ με δύναμη S2<S0 ούτωσ ώςτε 
S1+S2=2S0 . Η διαφορϊ των δυνϊμεων U=S1-S2 εύναι η δύναμη τριβόσ που 
μεταβιβϊζεται από τον ιμϊντα ςτην τροχαλύα και προκαλεύ τη ςτρεπτικό 
T1=Ud1/2 τησ κινητόριασ και T2=Ud2/2 τησ κινούμενησ τροχαλύασ . Η μεταβολό 
τησ δύναμησ από S1 ςε S2 κατϊ μόκοσ του τόξου τύλιξησ του ιμϊντα ϋχει ςαν 
αποτϋλεςμα αντύςτοιχη μεταβολό τησ παραμόρφωςησ του ιμϊντα από ε1 ςε 
ε2 γεγονόσ που προκαλεύ μια διολύςθηςη του ιμϊντα ςχετικϊ με την τροχαλύα 
που καλεύται ερπυςμόσ. Αν η ροπό τησ τροχαλύασ εύναι μικρό τότε το τμόμα 
τησ γωνύασ τύλιξησ φ1≤θ1 εύναι ενεργό και βρύςκεται υπό ερπυςμό . Το ενεργό 
τμόμα του τόξου τύλιξησ εύναι προσ την πλευρϊ τησ αναχώρηςησ του ιμϊντα 
από την τροχαλύα όπου η δύναμη εύναι μεγαλύτερη. Όςο εύναι το ενεργό 
τμόμα τύλιξησ τησ μικρόσ τροχαλύασ τόςο εύναι και αυτό τησ μεγϊλησ φ1=φ2, 
διότι η δύναμη τριβόσ και ςτισ δύο τροχαλύεσ εύναι η ύδια. Όςο μεγαλώνει η 
ροπό τόςο αυξϊνει το ενεργό τμόμα του τόξου τύλιξησ μη μπορώντασ να 
υπερβεύ και για τισ δύο τροχαλύεσ τη γωνύα τύλιξησ τησ μικρόσ τροχαλύασ θ1.

Απσή λειηοςπγίαρ

Πειπαμαηική Διάηαξη

Πλεονεκτήματα

•Σχεδόν αθόρυβη λειτουργύα.

•Απλό διϊταξη χωρύσ κιβώτιο 
οδοντώςεων και λύπανςη, 
πρακτικϊ χωρύσ ςυντόρηςη. 

•Χρηςιμοποιούνται κατϊ 
πολλαπλό τρόπο π.χ. ϊξονεσ 
ομόρροπουσ, αντύρροπουσ, 
διαςταυρούμενουσ ό για κύνηςη 
περιςςότερων αξόνων μ’ ϋνα 
ιμϊντα. 

Μειονεκτήματα

•Η διολύςθηςη κατϊ τη 
μεταφορϊ τησ δύναμησ που 
μεταβϊλλεται με την πρόταςη 
,την παραμϋνουςα επιμόκυνςη 
και τον ςυντελεςτό τριβόσ  δεν 
επιτρϋπει μύα απόλυτα ςταθερό 
ςχϋςη μετϊδοςησ. 

•Η μεταβολό τησ επιμόκυνςησ 
του ιμϊντα με την θερμοκραςύα 
και την υγραςύα.

Σςμπεπάζμαηα

Συμπεραςματικϊ ςτην παρούςα εργαςύα αναλύθηκαν:

•η μετϊδοςη ιςχύοσ με ελαςτικϊ ςτοιχεύα όπωσ οι ιμϊντεσ και η 
ςυνεργαςύα αυτών με τισ τροχαλύεσ. 
•Έγινε διεξοδικό περιγραφό διϊφορων διατϊξεων του παραπϊνω 
μηχανιςμού αλλϊ και των αρχών που διϋπουν τη λειτουργύα τουσ. 
•Αναλύθηκαν μεγϋθη όπωσ η τριβό , η τϊνυςη, η ιςχύσ και η ροπό 
ςτρϋψησ.
• Σχόματα  τοποθετόθηκαν ώςτε να γύνει πιο παραςτατικό η 
περιγραφό. 
•Με λύγα λόγια περιγρϊφηκε ςε μεγϊλο βαθμό το ςύςτημα ιμϊντα-
τροχαλύασ και τονύςτηκε η μεγϊλη ςημαςύα του ,καθώσ βρύςκει 
τερϊςτια εφαρμογό τόςο ςε απλϋσ ςυςκευϋσ τησ καθημερινότητασ 
του ανθρώπου αλλϊ και ςε περύπλοκεσ . 

Πνιιαπιή θίλεζε

Αλάιπζε δπλάκεωλ

Κηλνύκελε θαη θηλεηήξηα ηξνραιία ,ηκάληαο θαη θιάδνη ηνπ ηκάληα


