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مقدمه 

گيري شتاب، سرعت، مسافت طي شده، توان مصرفي و ... در يك آسانسور همواره از دغدغه هاي مهندسين و  اندازه

با بهره گيري از توان مندي كارشناسان داخلي و همچنين با نظر   AFPطراحان و بهره برداران بوده و هست. واحد تحقيقات

به قابل دسترس بودن فناوري براي همه اقدام به طراحي نرم افزار شتاب سنج آسانسور نموده است. الزم به ذكراست اين نرم 

افزار بر روي گوش هاي داراي اندرويد قابل نصب مي باشد. 

توضيحاتي درباره نرم افزار: 

از آن جايي كه در گوشي هاي همراه نسل جديد وجود حسگرهاي گوناگون مانند شتاب سنج، ژايروسكوپ، اثر هال و 

... موضوع جديدي نيست و هر روز به كيفيت و دقت آن ها افزوده مي شود، در اين نرم افزار تالش شده با استفاده از حسگر 

در دسترس قرار گرفته ابزار سنجش شتاب،   m/s2 0.09576807 كه با دقت BMA020شتاب سنج سه محوره مانند 

مناسب براي صنعت آسانسور طراحي شود. 

:  نرم افزارطريقه دريافت كليد و نصب

 دريافت كرده روي گوشي خود نصب كنيد. AFPنرم افزار را  از وب سايت  .1

  نمايش داده مي شود. okدر صورت مطابقت نرم افزار با سخت افزار گوشي شما، پيغام  .2

 وارد شده شماره سريال نمايش داده شده گوشي را license key به قسمت menuحال در قسمت  .3

 اطالع دهيد. AFPثبت كرده به 

  مربوطه را ارائه مي دهد.license keyبه شما  AFPبا ارائه شماره سريال گوشي،  .4

5. license keyوارد كرده قفل نرم افزار باز مي شود.، را در محل مربوطه در نرم افزار  

طرز استفاده: 

اين نرم افزار به گونه اي طراحي شده است كه متناسب با هر پروژه اطالعات آن را ثبت كرده براي بازبيني هاي 

بعدي در دسترس قرار مي دهد. 
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 با فشار عالمت مثبت يك پروژه جديد تعريف كنيد. .1

 نام مشتري را وارد كنيد. .2

 نشاني پروژه را وارد كنيد. .3

 كليد ذخيره را فشار دهيد. .4

  صفحه بسته مي شود. نام پروژه در باال ديده مي شود.،در اين حالت صفحه پروژه ذخيره شده •

 در صورت نياز شماره سريال تابلو را وارد كنيد. .1

سرعت نمونه برداري را انتخاب كنيد. اين گزينه متناسب با جدول قابل انتخاب است. بهترين گزينه در  .2

  مي باشد.100حال حاضر 

  مي باشد.1تاخير شروع را انتخاب كنيد. بهترين گزينه در حال حاضر  .3

 در اين مرحله اطالعات ابتدايي و تنظيمات انجام شده است. •

 كابين را در تراز طبقه نگهداريد. .1

 موبايل را روي كف كابين قرار دهيد. .2

 يك شستي احضار كابين را فشار دهيد. .3

 چند ثانيه پيش از بسته شدن درب كابين كليد استارت را فشار دهيد. .4

 پس از توقف كابين در سر طبقه مقصد فورا كليد توقف را فشار دهيد. .5

 ، سرعت و مسافت طي شده كابين را ببينيد براي اين كار:حال مي توانيد نمودار شتاب •

 حركت مورد نظر را انتخاب كنيد و انگشت را روي آن نگه داريد. .1

 و تبديل به فايل ، پاك كرد آن مشاهده گراف،پنجره اي باز مي شود كه امكان ويرايش اطالعات .2

.CSVوجود دارد. با ذخيره سازي فايل به صورت .CSV نتيجه در فولدري به نام AFP 

ELEVATOR  .قرار مي گيرد  

 گراف باز مي شود با كليد مثبت و منفي گراف را بزرگ و كوچك كنيد. .3

  آن را به تنهايي ببينيد.،با فشار دادن كليد منو و انتخاب نمودار مورد نظر .4

 از نمودار در حال نمايش يك عكس بگيريد. عكس گرفته capture imageبا فشار دادن كليد  .5

  ذخيره مي شود.  AFP ELEVATORشده در فايلي به نام 

 روي نمودار يك ضربه بزنيد. .6

 روي مثلث سياه رنگ ضربه بزنيد. .7

صفحه جديدي باز مي شود كه مي توانيد حداكثر و حداقل و ميانگين مقادير به دست آمده را مشاهده  .8

 كنيد.
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نكات مهم: 
هرگز در حين حركت كابين در آن تكان نخوريد. و به گوشي ضربه ، با توجه به حساسيت باالي حسگر داخل گوشي .1

 نزنيد.

 هرچه طول زمان اندازه گيري شتاب كمتر باشد(حركت طبقه به طبقه) دقت اندازه گيري باالتر خواهد بود. .2

 مي باشد. %7 تا  %3اين نرم افزار به روش هاي مختلف كاليبره شده است و دقت آن بين  .3

 

 


