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 مقدمه 

 

هم اکنون که در کشور تعداد ساختمانهاي مجهز به سیستم آسانسـور و پلـه برقـی بـه طـور      

است، بیش از هر زمان دیگري نیاز به معرفی و شناخت دقیق اجزا و  روزافزون در حال افزایش

 قطعات تشکیل دهنده این صنعت وجود دارد. 

گـردآوري  ، حاصـل  که در دو جلد آماده شده است "راهنماي آسانسور و پله برقی" کتاب

 بـه تجر باشد. مرتبط با صنعت آسانسور و پله برقی می هايو سایتمجالت  ،هااز کتاب موضوعاتی

اسـتانهاي مختلـف، سـازمان آمـوزش      ها جلسه آموزشی در نظام مهندسی ساختمان برگزاري ده

اي واحـد آمـوزش    هـاي حرفـه   اي، سندیکاي آسانسور و پله برقـی تهـران و دوره   فنی و حرفه

نیز در پایه ریزي مطالب کتاب و روند منطقی آن بسیار مـوثر بـوده    AFP ELEVATORشرکت 

 است. 

، ین کتاب، براي اسـتفاده مهندسـان بـرق، الکترونیـک، مکانیـک، تاسیسـات      اگرچه مطالب ا

ایست که براي مجریـان و   و... در نظر گرفته شده است، اما شرح و توضیحات به گونه يمعمار

 مندان نیز مفید باشد. نصابان آسانسور و دیگر عالقه

 این کتاب در دو جلد تدوین شده است:

 هاي: ـ جلد اول شامل قسمت

 نیکمکا 

 ترافیک 

 (تجهیزات داخل موتورخانه) برق 

 هاي:   ـ جلد دوم شامل قسمت

 محاسبات مکانیکی 

 پله برقی 

 (تجهیزات خارج از موتورخانه) برق 

 (سیستم کنترل سرعت موتور) برق 
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برقی، مباحث محاسـباتی و تحلیلـی بـا      محاسبات، ترافیک و پله برق، مکانیک، فوق، قسمت هفتدر 

نیـز بـه    راه حل آن به طور کامل بیان شده است، به طوري که براي مراکز علمی و آموزشی مثال وذکر 

به جـز از   -آید. اما در قسمت برق صرفاً به معرفی قطعات و مدارات گوناگون پرداخته  کار می

 از ارائه مسائل محاسباتی پرهیز شده است. -موارد اندك 

نصـیري  فر مدیر عامـل و مهنـدس    یانس عسگرمهند انهمکاري آقایاز در پایان الزم است 

 مفیـدتر مـا را در   ،رئیس هیئت مدیره شرکت آرمان فراز پیمان که با راهنمایی و تذکرات به جا

همچنین از تالش و مسـاعدت مـدیریت    ند تشکر نماییم.ا هاین کتاب یاري نمود مطالب نمودن

یزان که در پربار شدن این کتـاب  و کلیۀ عز محترم انتشارات نوآور جناب آقاي مهندس نصیرنیا

  نهایت تشکر را داریم. ما را یاري کردند

 info@afpinstitute.comخواهشمند است با ارائـه نظـرات و پیشـنهادهاي خـود بـه نشـانی       

 نمایند. نویسندگان را براي بهتر نمودن مطالب این کتاب براي چاپهاي بعدي یاري

 

 امید هاشمی -ایرج فصیحی 
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 تاریخچه آسانسور 
 

عـالوه  انـد،   هبه هنگام بازدید از بناهاي تاریخی که در طی قرون و اعصار گذشته ساخته شد

گـردد کـه    مـی  این سؤال در ذهن ما مطـرح  ، معموالًآنهاهاي  بر لذت بردن از زیبائی و شگفتی

گذشته از باالبرها جهت بناکردن و سـاختن ایـن بناهـا اسـتفاده کـرده      هاي  ونه بشر در قرنچگ

 اند. ههاي اولیه به چه شکلی به کمک انسان آمد، باالبراست

هرگز بـدون دسـتیابی بـه سـطح     اند،  هپابرجا ماندها  نساخت بناهاي عظیمی که در طول قر

براي ساخت این بناها دانش باالبرها نباید کمتر از . باالي دانش کاربرد باالبرها میسر نبوده است

 .هنر معماري توسعه یافته آن روز بوده باشدهاي  مهارت

سادة ساخت دست بشر است که هموارة به کمک هاي  ماشینترین  آسانسور یکی از ابتدائی

 .او آمده است

ز مـیالد در  سـال قبـل ا   26، معمـار رومـی  ، کا آمـده کـه ویتـروس   یبریتانالمعارف  در دایره

وسـایل در   جـایی  جابـه سال قبل از میالد در  236خود از وسایلی نام برده است که هاي  نوشته

در آن دوران اختراع گردید و بـا  اي  هاولین آسانسورهاي باري قرقر . شده است می بناها استفاده

ـ  ، یک حرکت تکاملی دراز مدت ن مسیرهاي دشوار رشد دانش علمی و فنی و تجربیـات در ای

زمینه به صورتی مداوم تاکنون طی کرده است. استفادة از آسانسورهاي مسـافربري و بـاري بـه    

آن از نیروي انسـان و یـا    جایی جابهکه جهت ، گردد می قرون وسطی در استحکامات نظامی بر

 گردید. می حیوانات اهلی استفاده

 ورها و بــابـا توسـعه تمــدن و بـا رشـد اقتصـادي و توســعه فنـی و علمـی کشـ         زمـان  هـم 

 .حمل و نقل عمودي نیز توسعه سریعی یافتهاي  سیستمدانش فنی ، همکاري فنی با یکدیگر

اسـت.   آتـوود ، بزرگ دان ریاضیدانشمند و ، پایۀگذار علمی و طرح آسانسورهاي امروزي

شـوند و روي   مـی  که با یک نخ بـه یکـدیگر مربـوط   اي  هماشین آتوود عبارت است از دو وزن

 کنند. می باال و پایین حرکت به فوقهاي  وزنهاي،  هفلک

 



اني   ۱۳ بخش  / م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1861الیشا اُتیس  –ثبت اختراع آسانسور  ینایممز تر نقشه – 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 باالبر دستی ـ قرون وسطی – 2 شکل

 



اني   ۱۴ بخش  / م

 

قـوانین و  ، بـر فلکـه  هـا   نبا بررسی قوانین حرکتی ایـن دو وزنـه نسـبت بـه هـم و تـاثیر آ      

 باتی آسانسور تدوین گردید.محاسهاي  فرمول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بخـار در کشـور انگلسـتان و بـه      کشـف نیـروي  بـا   زمـان  هممیالدي  1800در حدود سال 

کـه تـا آن زمـان پیشـرفت چنـدانی       آسانسورسازيصنعت هاي  چرخاندازي  راهکارگیري آن در 

ۀ در باالبرهـا  ناگهان دستخوش تحوالتی شد و قدرت بخار به عنوان نیـروي محرکـ  ، نکرده بود

 1852تـا سـال    عمـالً ، اما به دلیل عدم امنیت کافی در این آسانسـور . مورد استفاده قرار گرفت

 . مورد استفاه قرار نگرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اواخر قرن نوزدهم  –آسانسور مسافربر با نیروي محرکه بخار  - 4شکل 

 جرج آتوود -3شکل 
M

1 

M
2 



اني   ۱۵ بخش  / م

 

سـت از نیـروي سـیال در    با آسانسور هیدرولیک خود توان ویلیام تامسون، در عصر صنعتی

 .کابین استفاده نماید جایی جابه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اواخر قرن نوزدهم کششی - آسانسور هیدرولیکی - 5شکل 



اني   ۱۶ بخش  / م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آسانسور هیدرولیکی اواخر قرن نوزدهم - 6شکل 

 
و  1853 با به کارگیري ترمز اضـطراري در آسانسـورهاي کششـی در سـال     الیشا جی اتیس

را تـامین   کننـدگان  هاسـتفاد  توانست ایمنـی ، در شهر نیویورك کاخ کریستال محوطه نمایش در

ایـن سیسـتم در    1858در سـال  . از لحاظ روحی اطمینان بیشـتري بـه مسـافرین بدهـد     و کرده

 . سازنده باالبرها مورد استفاده قرار گرفتهاي  آسانسورها به صورت صنعتی توسط شرکت


