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Σε ένα χιονοδρομικό κέντρο οι σκιέρ κατεβαίνουν με τα σκι τους από τις πίστες. Για να ανέβουν
στην κορυφή υπάρχουν ειδικές εγκαταστάσεις, που με την βοήθεια καλωδίων κινούν ειδικά καρε-
κλάκια από το χιονοδρομικό κέντρο προς την κορυφή της πίστας και ανάποδα. 

Η μεταφορά ανθρώπων και αντικειμένων με σχοινιά πάνω από
γκρεμούς, ποτάμια και βουνά χρησιμοποιείται πάνω από 2000
χρόνια. Τα παλιά χρόνια τα σχοινιά κινούνταν με τα χέρια των
ανθρώπων ή με την βοήθεια ζώων. Το 1644 ο Ολλανδός εφευ-
ρέτης Άνταμ Γουίμπι κατασκεύασε το πρώτο μηχανικό ενα-
έριο σύστημα λιφτ στην Πολωνία, για την μεταφορά δομικών
υλικών σε έναν λόφο. Τα καλάθια με τα υλικά ήταν τοποθετη-
μένα σε ένα διαρκώς κινούμενο κυκλικά σχοινί. Το 1850 το
σχοινί στα λιφτ αντικαταστάθηκε από το πιο δυνατό συρμάτι-
νο καλώδιο, αυξάνοντας την αντοχή των συστημάτων. Λίγο
αργότερα άρχισαν να χρησιμοποιούνται ατμομηχανές για την
κίνηση των συρμάτων. Στις αρχές του 19ου αιώνα οι ατμομηχανές άρχισαν να αντικαθίστανται από
ηλεκτρικούς κινητήρες.

Οι μηχανισμοί μεταφοράς με λιφτ, εκτός από την μεταφορά ανθρώπων, χρησιμοποιούνται για να
μεταφέρουν προϊόντα στην βιομηχανία, και στην γεωργία. Είναι ένας φθηνός και αποτελεσματικός
τρόπος σε σχέση με τις εναλλακτικές λύσεις (κατασκευή τούνελ και δρόμων σε απόκρημνες περιο-
χές).  

Η  ομάδα  μας  έχει  κατασκευάσει  έναν  αυτόματο
μηχανισμό λιφτ για ένα χιονοδρομικό κέντρο, για
την ανάβαση των σκιέρ στην κορυφή. Ο μηχανι-
σμός  καταλαβαίνει  πότε  τα  καρεκλάκια  έχουν
φτάσει στην κορυφή και αντιστρέφει την κίνη-
ση.  Επίσης  έχει  και  ένα σύστημα ασφάλειας
από  τους  ισχυρούς  ανέμους.  Το  σύστημα
αυτό ελέγχει την ένταση του αέρα στην κο-
ρυφή της πίστας και σταματάει την κίνηση
του λιφτ αν ο αέρας είναι πολύ δυνατός,
μέχρι να μειωθεί η ένταση. 

Η κατασκευή μας χρησιμοποιεί έναν κινητήρα ο οποίος βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού σε
ειδικό σπιτάκι για να προφυλάσσεται από τα χιόνια και τις βροχές. Ο κινητήρας κινεί με την βοή-
θεια γραναζιών μια τροχαλία, γύρω από την οποία περνάει ειδικό καλώδιο. Καθώς η τροχαλία γυρ-
νάει κινεί το καλώδιο το οποίο περνάει γύρω από μια δεύτερη τροχαλία στην κορυφή του βουνού.
Τα καρεκλάκια είναι δεμένα πάνω στο ειδικό καλώδιο και κινούνται όπως κινείται και αυτό. 

Το σύστημα μεταφοράς που σχεδίασε ο
Άνταμ Γουίμπι



Επίσης η κατασκευή μας έχει δυο αισθητήρες. Ο
αισθητήρας απόστασης βρίσκεται στο σπιτάκι του
μηχανισμού και “βλέπει” το καρεκλάκι που κατε-
βαίνει. Αν η απόσταση γίνει μικρότερη από μερικά
εκατοστά, σταματάει το λιφτ και αντιστρέφει την
κίνηση.  Στην κορυφή της  πίστας  βρίσκεται  ένας
αισθητήρας ήχου (μικρόφωνο) και αντιλαμβάνεται
την ένταση του αέρα που φυσάει. Αν ο αέρας γίνει
πολύ δυνατός τότε σταματάει την κίνηση του λιφτ
και την ξεκινάει πάλι μόλις κοπάσει η ένταση του
ανέμου.

Βασική λειτουργία κίνησης λιφτ
1. Ο κινητήρας κινεί τον άξονα 1. Ο ατέρμων κοχλί-

ας  Α κινεί  το  γρανάζι  Β και  τον  άξονα 2  στον
οποίο βρίσκεται αυτό το γρανάζι.

2. Ο άξονας 2 κινεί το γρανάζι Γ και αυτό με την
σειρά του κινεί το γρανάζι Δ.

3. Το γρανάζι Δ βρίσκεται στον άξονα 3 και έτσι κι-
νείται και η τροχαλία Ε που βρίσκεται στον ίδιο
άξονα.

4. Η τροχαλία καθώς γυρνάει μετακινεί το ειδικό κα-
λώδιο, στο οποίο βρίσκονται τα καρεκλάκια των
αναβατών.
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