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توانایی ترسیم انواع راه پله های مورد استفاده درساختمان

هدف کلی 
ترسیم انواع راه پله

هدف های رفتاری: فراگیر پس ازگذراندن این واحدکار باید بتواند:

1-اختالف ارتفاع درساختمان و وسایل ارتباط دهنده بین دو سطح غیرهم تراز را توضیح دهد.
2-پله را تعریف کند.

3-اجزای تشکیل دهنده ي پله و پلکان را توضیح دهد.
4-اندازه ي عرض پله و پاگرد، ارتفاع و کف پله و ارتفاع سرگیر را بیان کند.

5-پالن پله و خط برش آن را ترسیم نماید.
6-انواع پله را از نظر شکل ظاهری، نام ببرد.
7-پله  های بیضی، پیچ و فرار را تعریف نماید.
8-روش تقسیم هندسی پله ها را ترسیم نماید.

9-پله ی یک چهارم گردش بدون پاگرد را ترسیم نماید.
10-پله ی یک دوم گردش بدون پاگرد را ترسیم نماید.

11-رمپ و انواع آن را تعریف نماید.
12-تعریف آسانسور را شرح دهد.  

ساعات آموزش

نظری

عملی

5

8

واحدکارسّوم
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1- ارتفاع کف تا کف تمام شده ی یک طبقه از یک ساختمان 315 سانتي متر و تعداد پله هاي آن 18عدد است، 
ارتفاع هرپله را محاسبه نمایید.

2-آیا می توانید انواع مختلف از پله ها را از نظرشکل نام ببرید.
3-تعداد پله های یک طبقه از ساختمانی را که در آن زندگی می کنید شمرده و ارتفاع آن طبقه را محاسبه 

نمایید.
4-کاربرد سطوح شیب دار را درساختمان و محوطه های باز، نام ببرید.

5-وسیله ای که انسان ها و بارهای سنگین را به صورت عمودی و در راستای یک محور قائم به باال و پایین 
جابه جا می کند چه نام دارد؟

6-سطح شیب داری که جهت انتقال ماشین به پارکینگ استفاده می شود،....... نام دارد.
7-به نظرشما یک راه پله ی مناسب و راحت باید دارای چه ویژگی هایی باشد.

8-پله ها از چه نوع مصالحی ساخته می شوند، آن ها را نام ببرید؟
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....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

پاسخ:
....................................................................................................................................................................

سؤاالت تشریحی

پیش آزمون(3)
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1-اختالف ارتفاع درشکل 1-3، چه اندازه ای را نشان می دهد؟
سانتی متر   ب)200  الف)40 سانتی متر   

د)80 سانتی متر ج)120 سانتی متر   

2-.... عامل اصلی تعیین کننده ی تعداد پله ها است.
ب) اختالف سطح           ج) نوع پله            د) کف پله الف) مکان            

3-در ساختمان های مرتفع، عالوه بر پلکان و آسانسور، ...... نیز تعبیه می شود.
الف) پله ی فرار                 ب) هواکش                   ج) پارکینگ          د) داکت

4-مناسب ترین وسیله ی ارتباطی در اختالف سطح ها برای معلولین کدام است؟
ب) سطح شیب دار           ج) آسانسور          د) پله ی فرار الف) پله                       

5-جهت جلوگیری از سقوط آزاد در کنار پله، در موقعیتی که حالت پرتگاه دارد از .......... استفاده می شود.
ب) شیب پله                 ج) نرده                د) کف پله الف) شیار کف پله          

6-تراز کف طبقه ی همکف 40+ سانتی متر و کف طبقه ی زیرزمین270- سانتی متر است، ارتفاع کف تا کف 
طبقه  ی زیرزمین چند سانتی متر است؟

ج)310سانتی متر      د)280 سانتی متر ب)270 سانتی متر  الف)230 سانتی متر        
7-جهت انتقال ماشین ها از سطح حیاط به پارکینگی که نسبت به حیاط درسطحی باالتر قرارگرفته از.... استفاده 

می شود.
ج) رمپ       د) پله ب) باالبر   الف) آسانسور        

8-درپالن، پله ها را با..... نشان می دهند.
ج) ارتفاع آن      د) عرض آن ب) کف آن   الف) خط لبه ی آن        

9-عالمت  روی پله در پالن، نشان دهنده ی چیست؟
ب) مسیر پله از باال به پایین الف) حرکت پله از پایین به باال        
د) فضای اشغال پله درپالن ج) شیب پله        

سؤاالت چهارگزینه ای

شكل3-1
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1-3-اختالف سطح در ساختمان
برای ارتباط بین دو سطحی که اختالف  ارتفاع  دارند، 
منظور  این  برای  شود.  استفاده  خاّصی  امکانات  از  باید 
در  که  وسایلی  و  دانش  کارگیری  به  با  همواره  انسان 
این  مطلوب  نحو  به  توانسته  زمان  هر  در  داشته  اختیار 

فاصله را طی نماید. 
بلند  ساختمان های  به  که  بشر  براثرنیازی  امروزه 
طبقات  بین  مناسب  ارتباطی  وسایل  از  استفاده  دارد 
پله،  از:  این وسایل  عبارت اند  اجتناب ناپذیر شده است. 

رمپ و آسانسور(شکل های3-2).

1-1-3-پله1 و اجزای تشكیل دهنده ی آن: 
به منظور دسترسی به سطوحی که در یک تراز قرار 
هرپله  دارای  می شود.  استفاده  پله  از  معموًال  نگرفته اند 
هر  ابعاد  که  و...  عرض  طول،  نظیر:  است  مشخصاتی 
می کند  تغییر  محل  موقعیّت   و  عملکرد  با  آن ها  از  یک 

(شکل3-3).

پله»  پله، «کف  فوقانی  به سطح   :(b)پله الف)کف 
گفته می شود، یعنی جایی که پا روی آن قرار می گیرد و 

معموًال اندازه ی آن حدود 30 سانتی متر است. 
کف  دو  عمودی  فاصله ی   :(h)پله یك  ب)ارتفاع 

پله  ی متوالی را «ارتفاع پله» می نامند.
ج)پیشانی پله: «پیشانی» قطعه ای عمودی است که 

میان دو کف پله ي متوالی قرار دارد.
پله، «گونه»  کناره ی دوطرف  پله: سطوح  د)گونه 

نام دارد.
هرتک پله  گونه های  بین  فاصله ی   :(g)ه)عرض پله

«عرض پله» نام دارد.
و)شیارکف پله: برروی هر کف پله، یک یا دو شیار 
این  می آورند.  وجود  به  پله  عرض  امتداد  در  (گودی)، 

شیارها برای جلوگیری از لغزش ایجاد می شوند.
شکل4-3 اجزاي یک پله را نشان می دهد.

شكل3-3

شكل2-3 رمپ، پله و آسانسور

شكل3-4

ض پله
عر

اع
رتف

ا

گونه

شیار

پیشانی پله

کف پله

1- Stair
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دو  بین  متوالی  پله های  مجموعه  به  پله:  ز)ردیف 
پله،  ردیف  یک  می گویند.  پله»  «ردیف  سطح،  اختالف 

حداقل از سه پله ي متوالی تشکیل می شود(شکل3-5).

ح)پاگرد: سطحی است که شخص پس از پیمودن 
منظور  به  پاگرد  از  می گذارد.  قدم  برآن  پله  ردیف  یک 
استراحت و گاهی برای تغییردادن جهت حرکت استفاده 

می شود(شکل3-5).

ط)چشم پله: فاصله ی بین دو ردیف پله را«چشم پله» 
می نامند(شکل3-6).

ی)نرده: جان پناه و حفاظی است جهت جلوگیری 
از سقوط افراد، که در لبه ی پله نصب می شود. هم چنین 
به منظور تکیه گاه دست، جهت باال و پایین رفتن استفاده 
می شود. این حفاظ از مصالح بنایی، فلز، چوب و... (باتوجه 

به طرح و سلیقه ی طّراح) ساخته می شود (شکل3-7).

افقی(پالن)  نمای  از  را  پلکان  شکل8-3 جزئیات 
نشان می  دهد.

شكل5-3 ردیف های پله و پاگرد بین آن

شكل7-3 نرده

شكل6-3 چشم پله

شكل3-8
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در شکل9-3 نمای یک ردیف پله را از پهلو نشان 
می دهد.

انتقال وسایل،  افراد و  ك)سرگیرپله: برای حرکت 
تا  پلکان  از کف  به صورت عمودی  آزاد  ارتفاع  حداقل 
یا کف طبقه ی فوقانی)  (پاگرد  پلکان فوقانی  خط شیب 

2/20 متر درنظرگرفته می شود(شکل3-10).

طول پله

ردیف پله

پاگرد میانی

پاگردباالیی

پاگردپایینی

پیشانی پله

30-45
سانتی متر

 متر
سانتی

 4-
 پله

 لبه ی
ه یا

دماغ

 متر
سانتی

 25
 عمق 

ه-با
ف پل

ک

30-45
سانتی متر

حداقل 110 سانتی متر یا هم اندازه 
با عرض پله

حداقل 110 سانتی متر یا هم اندازه 
متربا عرض پله

تی 
سان

 2
20

قل
حدا

له 
ر پ

رگی
ع س

تفا
ار

ین
ع ب

تفا
 ار

رده
ن
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اع 
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ع ا
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 -
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اخ

حداقل 110 سانتی متر یا هم اندازه 
با عرض پله

متر
تی 
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ل0
داق

ه ح
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ع س

تفا
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شكل3-9

شكل3-10
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(α) زاویه ی شیب

خط شیب پله
(t)حجم پله

شكل3-13

ل)قرنیز پله: عمومًا دیوارهای کنار پلکان که با گچ 
اندود شده و در زمان عبور و مرور، بر اثر ضربات پای 
عابرین لطمه می بیند و بدمنظره می شود، هم چنین درموقع 
می گذارد  اثر  پله ها، آب روی گچ  و  پاگرد  شست شوی 
و موجب تخریب آن می شود. برای جلوگیری از معایب 
مذکور، درکنار پله ها و درپای دیوار، سنگ قرنیز نصب 
موزائیک  سنگ  پالك،  معموًال  قرنیز  جنس  می کنند. 
یاچوب است. شکل12-3 نمای دونوع قرنیز پله رانشان 

می دهد.

م)خط شیب پله: خطی است که لبه ی زیرین پله های 
یک ردیف را به یکدیگر وصل می کند(شکل3-13).

ن)زاویه ی شیب پله(α): زاویه ی بین خط شیب پله با 
خط افق را «زاویه ی شیب» پله می گویند (شکل3-13).

ش)حجم پله(t): ضخامت سقف زیر یک ردیف پله 
را «حجم پله» گویند(شکل3-13).

نكته: 
برای استفاده ي بیش تر از سطح 
سقف می توان آن را روی ردیف پله  جلو آورد 
مشروط برآن که ارتفاع سرگیر از2/20 متر کم  تر 

نباشد(شکل3-11).

شكل3-11

شكل3-12
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10≥

شكل16-3 کوچك ترین اندازه ی کف پله در پله های پیج

در  موجود  پله های  مجموع  به   :(n)پله ها ع)تعداد 
یک ردیف پله، «تعداد پله» می گویند که همواره از تعداد 
دو  بین  پله های  تعداد  است.  بیش تر  عدد  یک  پله  کف 
سطح مورد صعود و نزول (دوبازو)، را با حرف N نمایش 

می دهند.
ف)طول پله: مجموع کف پله های یک ردیف پله، 

«طول پله» نام دارد.
ض)طول راه پله: مجموع طول پله و عرض پاگرد، 

«طول راه پله» نام دارد.
شکل14-3 تصویر سه بعدی پله را نشان می دهد 

که در آن اجزای پله نمایش داده شده است.

2-1-3-اندازه ی ارتفاع و کف پله: 
در موقع طراحی پله باید نکات زیررعایت شود:

-حرکت برروی پله بی خطر باشد (به خصوص  در 
موقع پایین رفتن).

-حرکت بر روی پله راحت باشد.
مصرف  انرژی  حداقل  پله،  از  باالرفتن  -درموقع 
می شود. برای تحقق شرایط مذکور از سه فرمول تجربی 
مقابل برای محاسبه ی کف و ارتفاع پله استفاده می  شود.

پله  ارتفاع  بهترین  فوق  فرمول  سه  به  توجه  با 
 29 پله  کف  بهترین  و  مسکونی17سانتی متر  منازل  در 

سانتی متر خواهد بود(شکل3-15).
کف  پله10  اندازه ی  حداقل  مدّور،  پله های  در 
می پردازیم  آن  به  بعد  درقسمت های  که  است  سانتی  متر 

(شکل3-16).
    

شكل15-3 اندازه ی کف و ارتفاع پله های خانگی و اداری

شكل3-14

پاگرد میانی

پله
اع 

رتف
= ا

H

پاگرد باالیی

L= طول پله

h= ارتفاع تك پله

α= زاویه ی شیب پلهb= کف پله

g= عرض پله

29-30

17

فرمول احتیاط پله

فرمول راحتی پله

فرمول اندازه ی قدم

h+b=46 cm

b-h=12 cm

2h+b=62....64 cm
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ارتفاع هرپله(h)به سانتی متر کف هرپله(b)به سانتی مترزاویه ی پله با تقریب به درجهموارد استعمال 
پله های پارك ها، خیابان ها، 
نمایشگاه ها، تفرجگاه ها و به 

طورکلی در فضای باز

17/5-1738-4012
20-1936-3813

22-2134-3614

پله های خارجی ساختمان
25-2432-3415

28-26/530-3216

پله های داخلی ساختمان
31-29/528-3017
35-3326-2818

2619-3624-38/5پله های زیرزمین
2420-4022-42/5نوع بد در مكان های خاص

جدول3-1

با توجه به این جدول مالحظه می شود که کف پله با ارتفاع آن نسبت عکس دارد. براي مثال در پله های داخلی 
ساختمان ها اگر کف هرپله (b) بین28-26 سانتی متر باشد، ارتفاع پله ی آن 18سانتی متر است.

رابطه  برقراری  مختلف  روش های  درشکل3-17 
بین دو سطح، با ارتفاع متفاوت و نیز شیب انواع پله را 
کاربرد ویژه ای  این روش ها  از  مالحظه می کنید. هریک 

دارند.

الف)جدول مشخصات انواع پله:
2h+b=62....64 cmجدول1-3 با درنظرگرفتن فرمول                                   ، اندازه ی قدم به دست خواهدآمد. 

شكل3-17

آسانسور
نردبان

سطح شیب دار

پله با کف شیب دار

15°

20°

30°

45°

60°
75°90°

پله ی کارخانه و ماشین آالت
h 19>
b h452

3
= −

پله ی مكانیكی
hتا 20= 25

b h63 2= −

h 13<
b h48= −

h13 19≤ ≤
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شكل21-3 پله ی یك طرفه با پاگرد میانی

شكل3-20 روبه باال
تصویرافقی

تصویرایزومتریك

شكل3-22

روبه باال
تصویرافقی

تصویرایزومتریك

شكل23-3 پله ی دوطرفه

شكل3-18 شكل3-19

3-1-3-انواع پله از نظر شكل ظاهری:
عمده  دسته ی  سه  به  ظاهری  شکل  نظر  از  پله ها 

تقسیم می شوند(شکل18-3 و شکل3-19):
الف)پله های مستقیم؛

؛ 1
4

1 و
2

ب)پله با چرخش
ج)پله های مدّور.

الف)پله های مستقیم:
پلکان   طولی  محدودیت  درساختمان  که  زمانی  
کرد  ایجاد  پله ی یک طرفه  باشد می توان  نداشته   وجود 

(شکل3-20).
در  باید  باشد  12پله  از  بیش تر  پله ها  اگرتعداد 
طول   مسیرپله، یک پاگرد درنظرگرفته شود(شکل3-21). 

معموًال حداقل عرض پاگرد، برابرعرض پله است.

: 1
4

1 و
2

ب)پله با چرخش 
متداول ترین  وپاگرد:  دوبازو  با  دوطرفه  -پله ي 
باپیمودن  شخص  است،  معمولی  درساختمان های  پله 
یک ردیف پله به پاگرد می رسد و پس از چرخش 180 
درجه ای روی پاگرد با یک ردیف پله دیگر به طبقه ي باال 

(پایین) می رسد(شکل3-22).
این پله به سبب دو قسمتی بودن، طول زیادی را 
اشغال نمی کند و هم چنین عرض پاگرد متناسب با عرض 
نشان  را  چرخش   1

2
با پله  ای  درشکل3-23  پله هاست 

می دهد.
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-پله ي دو طرفه با سه بازو وپاگرد: کاربرد این نوع 
پله در ساختمان هایی است که تردد زیاد و در زمان هایی 

خاص ازدحام دارند، مانند مدارس.
بازو  دو  با  طرفه  دو  پله ی  همانند  پله ها  نوع  این 
است، با این تفاوت که شخص پس از پیمودن یک ردیف 
و  از هرطرف (چپ  با چرخش180 درجه  پله می تواند 
راست) از طریق یک ردیف پله به طبقه ی باالتر برسد. در 
این نوع پله عرض پله های بازوی وسط، از عرض پله ی 
بازوی طرفین بیش تراست. عرض پاگرد باید به اندازه ای 
باشد که حرکت افراد و حمل اثاثیه بر روی آن به راحتی 

است(شکل3-24).
 
1
2

انجام گیرد. چرخش دراین پله
- پله ی سه طرفه: هرگاه ارتفاع بلند یا طول راه 
پله کم باشد و نتوان پله ي دو طرفه اجرا کرد پله ها سه 

طرفه ساخته می شوند. 
در این پله ها شخص پس از پیمودن یک ردیف پله 
با رسیدن به پاگرد اول، با چرخش90 درجه ای، ردیف دوم 
را طی مي کند و پس از رسیدن به پاگرد دوم و چرخش 
مجدد90 درجه ای، ردیف سوم را می پیماید. چرخش در 

1 است(شکل25-3 و شکل3-26).
4

این پله از نوع
طبق ضوابط، درصورتی که بنا دارای پله ی فرار و 
به صورت مجزا باشد، می توان از فضای چشم پله برای 

تعبیه ي آسانسور استفاده نمود(شکل3-27). 

شكل24-3پله ی دو طرفه با سه بازو وپاگرد

شكل26-3 پله ی سه طرفه

شكل3-25

روبه باال

تصویرافقی

تصویرایزومتریك

شكل3-27

آسانسور
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-پله ی چهارطرفه: پله ي چهارطرفه مانندپله ی سه 
طرفه است، فقط یک ردیف پله و یک پاگرد بیش تر دارد. 
چرخش درپله ها90 درجه است. چرخش دراین نوع پله 

مانند پله ي سه طرفه است(شکل3-28).

1 گردش بدون پاگرد: این نوع پله نسبت 
4

-پله ي
می کند  اشغال  را  کمتری  سطح  پاگرد  دارای  پله های  به 

(شکل3-29).
مستطیل  پله ها  کف  از  تعدادی  پله ها  نوع  دراین 

شکل و تعدادی تغییریافته هستند(شکل3-30).
مسیر(وسط پله)30- خط  روی  پله  کف  اندازه ي 

و  است  معمولی)  پله ی  کف  یک  سانتی متر(اندازه ی   27
پله(باریکی)  کف  اندازه ي  شکل یافته،  تغییر  پله های  در 
باشد  کم تر  سانتی  متر  از10  نباید  داخلی  درگونه ي 

(شکل3-31).

سطح  درصورتی که  پاگرد:  بدون  دوطرفه  -پله ي 
گردش 

 
1
2

کمی برای راه پله اختصاص داده شود از پله ی
بدون پاگرد استفاده می شود. در هر ردیف تعدادی کف پله   
مستطیل و تعدادی تغییر شکل یافته است. تعداد پله های 

تغییرشکل یافته به نظر طّراح بستگی دارد(شکل3-32).
نمایش  را  پله  افقی(پالن)  نمای  نیز  شکل3-33   

می دهد.

حداقل10 سانتی متر

پله
ض 

عر

مساویمساوی

شكل3-31

شكل3-32 شكل3-33

شكل3-29 شكل3-30

شكل3-28
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ج)پله های مدّور:
-پله ي بیضی: ساختن این نوع پله در ساختمان های 
در  استثنایی    به  صورت  فقط  و  نیست  متداول  معمولی 
از  و  می شود  ساخته  مجّلل  و  بزرگ  ساختمان  های 
دارد  تزئینی  حالت  و  بوده  برخوردار  خاصی  زیبایی 

(شکل3-34).
شکل35-3 نمایی از باال و شکل36-3دیداز پاییِن 

چشِم پله ی بیضی را نشان می دهد.

-پله ی پیچ: از این پله به دلیل اشغال سطح کم، به 
فراوانی استفاده می شود(شکل3-37). 

هیچ کدام از کف پله ها دراین نوع پله مستطیل نیستند 
(شکل38-3)و کف پله ها دوریک ستون که درمرکز پله ها 

قرار دارد دور مي زند و باال می رود(شکل3-39).

شكل3-36

شكل3-35

شكل3-37

شكل3-39

شكل3-34

شكل3-38
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4-1-3-پله های فرار:
در مواقع بروز خطر در ساختمان  -پله های فرار: 
از  فرار  وسیله ي  مناسب ترین  پله  (مانندآتش سوزی) 

طبقات باال به خارج  از ساختمان است. 

فرار  وسیله ی  آسانسور  آتش سوزی،  هنگام 
است  محدود  آسانسور  ظرفیت  زیرا  نمی شود.  محسوب 
و امکان قطع برق وجود دارد. با اجرای پله ي فرار طبق 
اصول و ضوابط فنّی در ساختمان های مسکونی، اداری، 
بی خطر  و  سریع  تخلیه ی  امکان  باید   ... و  فروشگاه ها 
از  باید  پله ها  این  کرد.  فراهم  الزم  درموارد  را  ساکنین 

مصالح با دوام و غیرقابل اشتعال ساخته شوند.

پله ي فرار فلزی برای داخل ساختمان مناسب  نیست 
کرد.  استفاده  ساختمان  از  خارج  در  آن  از  می توان  اما 
مشروط برآن که دربرابرخوردگی و زنگ زدگی حفاظت 
شود. بهترین نوع پله ی فرار، بتن آرمه است که در مقابل 
آتش سوزی مقاوم است و اگر درخارج ساختمان ساخته 
و  است(شکل3-40  پایدار  عوامل جّوی  مقابل  در  شود 

شکل3-41).

 طبق آیین نامه، ساختمان هایی که شش طبقه به باال 
پله ي  باید  اصلی،  پله ی  بر  عالوه  هستند  (غیرزیرزمین) 
داشته  باز ساختمان  درقسمت  فرار  پله ي  نام  به  دیگری 
باشند. پله های پیچ با وجود این که سطح کمی را اشغال 
می کنند، پله ي فرار مناسبي نیستند و حتی االمکان باید از 
اجرای آن خودداری شود. بهترین شکل پله ی فرار، پله ی 

دوطرفه دارای پاگرد است(شکل3-42).

شكل3-42

شكل41-3پله ی بتنی

شكل40-3پله ی فلزی
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5-1-3-چگونگی ترسیم پالن پله و اجزای آن: 
پله  آن  پالن  را  پله  یک  افقی  تصویر  یا  برش 
دیده  پاگرد  و  پله ها  کف  تصویر  پله،  درپالن  می گویند. 
می شود. چون کف آخرین پله با پاگرد ادغام می شود، لذا 
همیشه تعداد کف پله های پالن از تعداد پله ها، یک عدد 
باشیم درپالن11 کف  داشته  اگر12پله  یعنی  کم تر است. 
پله ی  ردیف  یک  پالن  شکل3-43  می شود.  ترسیم  پله 
10تایی را نشان می دهد که فقط 9 کف پله دارد، چون 

کف آخرین پله جزء کِف تمام شده ی پاگرد است.

-با ترسیم خط مسیر پله ها درپالن، حرکت پله ها 
به سمت باال نشان داده می شود. معموًال ابتدای این خط، 
اولین پله و انتهای آن با یک پیکان، آخرین پله را نمایش 

می دهد(شکل3-44).

شكل3-44
-مشخصات پله درپالن به صورت زیرنمایش داده 
می شود(شکل45-3). این مشخصات شامل تعداد، ارتفاع 

و اندازه ی کف پله است.

را  پله  افقی  برش  فرضی  -درصورتی که صفحه ی 
قطع کند، محل برش درپالن را با خط برش نشان می دهند 

(شکل3-45).

 n=تعداد پله
h=ارتفاع پله
b=کف پله

bhn

شكل43-3پالن پله

شروع 
خط مسیر

کف 
آخرین پله

AA مقطع تصویر مجّسم پله

bhn

شكل3-45

خط برش
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-درصورتی که زیرصفحه ي برش پله ي طبقه ی 
پایین تر وجود داشته باشد، به جای پله هایی که باالی 
پایین تر  طبقه  پله های  می گیرند  قرار  برش  صفحه ی 
دیده می شود به همین دلیل، همه ی پله ها با خط ممتد 
داده  نشان  پالن  در  فقط خط برش  و  می شود  ترسیم 

می شود(شکل3-47).

-درهنگام برش افقی (پالن) کل ساختمان، پله 
نیز برش خواهد خورد و بخشی از پله ها زیرصفحه ی  
قرارمی گیرند.  باالی صفحه ی   برش  تعدادی  و  برش 
پله هایی که زیر صفحه ی برش قرارمی گیرند خط ممتد 
قرارمی گیرند  صفحه ی  برش  باالی  که  پله هایی  و 
خط چین ترسیم می شوند. هم چنین زیر ردیف پله هایی 
که صفحه ی برش افقی از آن می گذرد پله ای وجود 
نداشته باشد، پله های جداشده را درپالن به صورت 

خط چین نشان می دهند(شکل3-46).

شكل3-47

شكل3-46

صفحه ی برش
پله های باالیی
صفحه ی برش

پله های زیرین صفحه ی برش

پله های طبقه ی پایین که 
درزیرصفحه ی برش دیده 

خواهندشد.

صفحه ی
 برش

پله های باالیی
صفحه ی برش

پله های زیرین
صفحه ی برش
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6-1-3-دستورالعمل تقسیم هندسی پله ها درنما:

برای ترسیم نمای مقابل و نمای نیم رخ پله ها مطابق 
شکل48-3 باید ارتفاع مشخص بین دواختالف سطح را به 
تعداد پله ها تقسیم کرد. در بیش تر مواقع اندازه ی به دست 
و  گرفت  اندازه  اشل  با  نمی توان  را  پله  تک  برای  آمده 
ترسیم نمود. به همین دلیل، از روش ترسیم هندسی کمک 
گرفته می شود. برای این منظور شیوه های مختلفی وجود 

دارد که سه روش آن را یادآورمی شویم:

الف) مراحل ترسیم روش اول:        

ُکدارتفاعی با  (خط زمین  پله ها  شروع  1-خط 
را   ( 2.20+ ُکدارتفاعی (با  پله ها  پایانی  خط  و   (±0.00

ترسیم کنید. 
سپس محدوده ی قرارگیری پله ها را از روی پالن 

اندازه بگیرید و آن را ترسیم نمایید(شکل3-49).

مشخص  روی خط زمین  دلخواه  به  را   A 2-نقطه 
کنید و خط  کش را به صورت موّرب قراردهید و خطی 
به اندازه ي دلخواه (بهتراست طول خط مضربی صحیح یا 
انتهای  اعشاری از تعداد پله ها باشد)ترسیم کنید تا خط 
به   AB پاره خط  روی  کند.  قطع   B درنقطه ی  را  پله ها 
ایجاد  مساوی  تقسیمات  مثال10پله)  تعدادپله ها(دراین 

کنید(شکل3-50).

مّورب خط  روی  تقسیم  نقاط  از  3-ازهرکدام 
AB ،خطی موازی خط زمین ترسیم نمایید. به این ترتیب 
)به تعداد خواسته شده  2.20+ ارتفاع مورد نظر(دراین مثال

(10پله) تقسیم خواهد شد(شکل3-51).

شكل3-48

نمای افقی(پالن)

نمای روبه رو نمای جانبی(برش)

شكل49-3 مرحله ی اول

خط پایانی پله ها

خط زمین

شكل50-3 مرحله ی دوم

خط پایانی پله ها

خط زمین A

B

12
3

4
56

78
9

شكل51-3 مرحله ی سوم

خط پایانی پله ها

خط زمین A

B

12
3

4
56

78
9
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ب) مراحل ترسیم روش دوم: 

کدارتفاعی   با  زمین  پله ها(خط  شروع  1-خط 
را   ( 2.00+ ُکدارتفاعی (با  پله ها  پایانی  خط  و   (±0.00

ترسیم کنید. 
سپس محدوده ی قرارگیری پله ها را از روی پالن 

اندازه بگیرید و آن را ترسیم نمایید(شکل3-52).

را   AB پاره خط  پله ها،  شروع  خط  2-روی 
جدا  مساوی  قسمت های  به  پله ها  تعداد  به  مشخص  و 

نمایید(دراین مثال10 قسمت مساوی). 
سپس آخرین قسمت جدا شده یعنی  نقطه ي B را 
به باالی پله، یعنی نقطه ی C وصل نمایید. سپس  بقیه ي 
کنید  رسم   BC موازی  را   9 1تا  شده ی  مشخص  نقاط 

(شکل3-53). 

 ،AC خط  روی  آمده  دست  به   نقاط  3-از 
خطوط  موازی با خط زمین ترسیم نمایید تا پله های مورد 

نظر به دست آید(شکل3-54).

شكل54-3 مرحله ی سوم

خط پایانی پله ها

خط زمین

C

A B

شكل52-3 مرحله ی اول

خط پایانی پله ها

خط زمین

شكل53-3 مرحله ی دوم

خط پایانی پله ها

خط زمین

C

A B1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ج) مراحل ترسیم روش سوم:

ارتفاعی  ُکد  با  (خط زمین  پله ها  شروع  1-خط 
)  را  2.20+ 0.00±)  و خط پایانی پله ها (با ُکد ارتفاعی

ترسیم کنید. 
سپس محدوده ی قرارگیری پله ها را از روی پالن 

اندازه بگیرید و آن را ترسیم نمایید(شکل3-55).
پله ها  تعداد  به   (AB) پله  شروع  خط  2-روی 

قسمت  های مساوی جدا نمایید(شکل3-56).

3-از نقاط 1 تا 9 را روی خط AB خطوطی عمود، 
خارج نمایید تا خط BC را قطع نماید. ازآخرین قسمت 
(Cنقطه ی) پله محدوده ی  قسمت  باالترین  به   (Bنقطه ی)

وصل نمایید(شکل3-57).

خطوط   ،BCخط روی  آمده  به دست  نقاط  4-از 
افقی ترسیم نمایید. به این ترتیب9پله با اندازه های مساوی 

ترسیم خواهد شد(شکل3-58).

شكل58-3 مرحله ی چهارم

شكل55-3 مرحله ی اول

خط پایانی پله ها

خط زمین 987654321A B

Cخط پایانی پله ها

خط زمین

شكل56-3 مرحله ی دوم

شكل57-3 مرحله ی سوم

987654321A B

Cخط پایانی پله ها

خط زمین
987654321A B

Cخط پایانی پله ها

خط زمین
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گردش را مطابق با شکل  1
4

می خواهیم پالن پله ی
59-3 ترسیم نماییم:

(FوE)را  پله  طول  و   (A) پله  عرض  1-ابتدا 
درحالت  افقی و عمودی مشخص کنید و محدوده ی پله را 
ترسیم نمایید.خط مسیر پله را ترسیم کنید تا عرض پله را 

تقسیم کند(شکل3-60). A
2

به
2- نقطه ی a و b را در گوشه ها مشخص و آن ها 
 TT' را به هم وصل کنید و از دو طرف امتداد دهید وآن را

بنامید (شکل3-61)

3- از نقطه ی b به اندازه ی عرض پله در دو جهت 
جدا و محورهای' xx و'yyرا ترسیم کنید. نقطه ی برخورد 

آن ها را c بنامید(شکل3-62).

گردش   1
4

7-1-3-دستورالعمل ترسیم پالن پله ی 
 بدون پاگرد:

شكل3-59

F

A

E

A

شكل61-3 مرحله ی دوم

b

a
T

 T׳

bA

2A

A

2A

a
T

Y

Y׳

X X׳

 T׳
c

شكل62-3 مرحله ی سوم

F

E

شكل60-3 مرحله ی اول

A
2

A
2

A 2
A 2
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= r    جدا  و  1
10

cb  در دوجهت به اندازه ي  b 4-ازنقطه ی
به دست آورید  را   o نقطه ي  تا  کنید  عمود   TT' خط  به 

(شکل3-63).

ترسیم  کمانی   
 
 r = 1

10
cb شعاع  و   oمرکز به   -5

نماییدتا 'TT را درنقطه ي d قطع کند و به مرکزd و شعاع 
کمانی ترسیم نمایید تا خط مسیر پله را در نقاط  A

2
=R

به دست  پله  مسیر  ترتیب خط  این  به  نماید.  قطع   eو׳  e
خواهدآمد (شکل3-64).

6- برای ترسیم کف پله ها، ابتدا از دو طرف خط 
´TT روی خط مسیرپله به اندازه ي 15سانتی متر (نصف 
کف پله) و سپس30 سانتی متر(برابر کف پله)جدا نمایید. 
پرگار  کمک  به  اندازه ي15سانتی متری  کردن  جدا  برای 
´TT و خط مسیرپله و شعاع 15  به مرکز برخورد خط 
سانتی متر کمان بزنید برای اندازه های30 سانتی متر نیز به 

همین روش عمل کنید (شکل3-65).

مسیرپله  خط  روی  آمده  به دست  نقاط  7-ابتدا 
نقطه ي به  شماره ي2  از  سپس  کنید.  شماره گذاری  را 

C وصل  کرده و امتداد دهید(این عمل را تاآخرین شماره  ي 
کف پله ي تغییر شکل یافته، یعني شماره ي11ادامه دهید)
به این ترتیب کف پله ها کامل خواهد شد(شکل3-66).

شكل63-3 مرحله ی چهارم

شكل64-3 مرحله ی پنجم
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شكل65-3 مرحله ی ششم

TY
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شكل66-3 مرحله ی هفتم
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باشکل  مطابق  گردش  1
4

پله ی نمای  می خواهیم 
67-3 ترسیم نماییم:

کنید  مشخص  را  پله  خط باالی  و  1-خط زمین 
نمایید.  ترسیم  شروع  خط   روی  را  پله  عرض  سپس  و 
پله  های1تا6 را که به صورت نما دیده می شود به یکی از 
سه روشی که درقسمت 6-1-3 توضیح داده شده ترسیم 

نمایید(شکل3-68).
2-سپس پله های بعدی را از طریق انتقال خطوط 

از روی پالن ترسیم کنید(شکل3-69).

شكل68-3 مرحله ی اّول

1
2
3
4
5
6 7 8 9 10 11 1213 1415 16

شكل69-3 مرحله ی دّوم

گردش   1
4

8-1-3 دستورالعمل ترسیم نمای پله ی 
بدون پاگرد:

شكل3-67
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A A

شكل3-70

باشکل  مطابق  گردش   1
2

پله ی پالن  می خواهیم 
70-3 ترسیم نماییم:

 yy ´و xx 1-فضای پله، چشم پله و محورهای افقی́ 
را مطابق شکل71-3 ترسیم کنید.

2-خط مسیرپله را درمسیر رفت و برگشت پله ها 
با  خطوط  این  تقاطع  محل  و  دهید  امتداد   xxمحور׳ تا 

محور׳xx راm و´m بنامید. 
وشعاع   (yy´و  xx´ تقاطع  (محل   oمرکز به  سپس 
نیم دایره ای ترسیم و خط مسیرپله را کامل کنید. به   om
همین ترتیب به مرکزo وشعاع نصف چشم پله نیم دایره ای 

جهت تکمیل چشم پله ترسیم نمایید(شکل3-72).

شكل72-3 مرحله ی دوم

به   yy´محور دو طرِف  از  پله  مسیر  3-روی خط 
جدانمایید.  پله)  کف  سانتی متر(نصف   15 پرگار  کمک 
سپس  درادامه به کمک پرگار، تقسیمات30 سانتی متری 

را جداکنید(شکل3-73).

شكل73-3 مرحله ی سوم

گردش  1
2

9-1-3-دستورالعمل ترسیم پالن پله ی 
بدون پاگرد:

Y

Y׳

X X׳o

شكل71-3 مرحله ی اّول

Y
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X X׳om׳ mom
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پله های تغییرشکل  4-درقسمت شروع پله ها کف 
نمایید. روی آخرین  ترسیم  را  (مستطیل شکل)  نیافته ی 
ترسیم   xx´محور موازی  خطی  نیافته  شکل  تغییر  پله ی 
روی  بنامید.   Aرا  yy´محور با  آن  برخورد  محل  کنید، 
وسپس  یک15سانتی متر  ابتدا   Aازنقطه ي  AB پاره خط 
باقی مانده  پله های  تعداد  سانتی متری(به  تقسیمات30 

دریک طرف پله جدا کنید(شکل3-74).
 1 نقطه ی  کنید.  شماره گذاری  را  تقسیمات   -5
روی کف پله را، به نقطه ي 1 روی خط مسیر پله وصل 
ادامه   5 شماره ي  تا  را  عمل  این  دهید.  امتداد  و  کنید 

دهید(شکل3-75).
6-مراحل4و5 ، بازوی دیگرپله را همانند بازوی 

اول ترسیم کنید(شکل3-76).

شكل74-3مرحله ی چهارم

شكل75-3 مرحله ی پنجم

شكل77-3 مرحله ی هفتم

شكل76-3 مرحله ی ششم

7-خطوط اضافی پله راپاك نمایید(شکل3-77).
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1- Ramp

2-3-رمپ

رمپ 1 عبارت است از سطح شیب داری که دو اختالف 
سطح را به یکدیگر مرتبط می سازد(شکل3-78). 

شکل79-3رمپ را در پالن و مقطع نشان می دهد.

1-2-3-انواع رمپ: درپل های هوایی، عابرپیاده، 
بیمارستان هاو ... برای سهولت حرکت اشخاص و وسایلی 
مانند تخت بیمارستان، صندلی چرخ دار از رمپ استفاده 
زیرزمینی  پارکینگ های  به  ماشین  ورود  برای  می شود. 
است(شکل80-3و  نیاز  رمپ  به  زمین  سطح  باالی  یا 

شکل3-81).

به  پارکینگ  ها  کافی،  زمین  نبود  علت  به  گاهی 
پارکینگ ها  این  می شوند.  احداث  طبقه  چند  صورت 
ساخته  زمین  سطح  باالی  یا  درزیرزمین  است  ممکن 
و  امری ضروری  رمپ  از  استفاده  دراین صورت  شوند. 

اجتناب ناپذیراست(شکل3-82). 
رمپ برای ورود به پارکینگ به شکل های مستقیم، 
مدور، یک طرفه و دوطرفه ساخته می شود. درصورتی که 
درنظرگرفته  خروج  برای  رمپ  یک  باشد  زیاد  ترافیک 

می شود. 

شكل3-79

شكل3-78

شكل3-80

شكل3-81

شكل3-82

پالن رمپ

مقطع رمپ

طول رمپ

اع
رتف

ا
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شکل83-3 چند نوع رمپ را نشان می دهد.

شكل3-83
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1-طبق ضوابط، درصورتی که برای بنا، پله ی فرار به صورت مجزا، درنظرگرفته 
شود، امکان طراحی آسانسور، در وسط ردیف پله وجود دارد.

جدول3-2

باراتاقكحفره
DOHDHWIDIWCDCWKGافراد

0/701/551/550/851/111/071/203204

0/801/851/551/151/111/371/204806

0/801/951/751/251/311/471/406408

3-3-آسانسور
اشخاص  انتقال  و  جابه جایی  وسیله ی  آسانسور 
حرکت  که  است  ساختمان  درطبقات  سنگین  وسایل  و 
صورت  محور  یک  درراستای  و  قائم  صورت  به  آن 
می گیرد. طبق ضوابط و مقّررات ساختمان  سازی، کلیه ی 
به  از سطح گذر، 15متر  ارتفاع آن ها  ساختمان هایی که 
یا  زیربنا  باشند(براساس سطح  بیش تر  و  طبقه  یا 5  باال 
تعداد  به  ساختمان)باید  از  کننده گان  استفاده  افراد  تعداد 

الزم آسانسور پیش بینی کرد.

آن:  ساخت  نحوه ی  و  آسانسور  1-3-3-محل 
حفره ي آسانسور، معموًال در کنار یا وسط ردیف پله ها1 
احداث می  شود. در انتهای حفره ی آسانسور یک چاهک 

به ارتفاع حداقل120 سانتی متر ساخته می شود.
کف و بدنه ي چاهک از بتن است و ضربه گیرهای 
فنری یا روغنی در کف آن تعبیه می شوند. در باالترین 
قسمت حفره، اتاقکی برای نصب موتور احداث می شود 
دیوارهای  است.  سانتی متر   180 آن  ارتفاع  حداقل  که 
حفره ی آسانسور باید مقاوم و جزئی از ساختمان باشند، 
که نوع بتن آرمه آن مناسب ترین است. چاهک ته حفره و 
اتاقک موتور باید از نور کافی مصنوعی برخوردار باشد و 

به اندازه ی کافی تهویه گردند(شکل3-84).

اتاقک  کف  معموًال  آسانسور:  2-3-3-ابعاد 
آسانسورها به شکل های مربع یا مستطیل است. به طور 
دارد.  آن  ظرفیت  به  بستگی  آسانسور  اتاقک  ابعاد  کلی 
یا  اشخاص  وزن  یا  افراد  تعداد  یعنی  آسانسور  ظرفیت 
اشیائی که آسانسور می تواند حمل نماید. وزن هرشخص 
معموًال 75 تا80 کیلوگرم و حداقل سطح آسانسور برای 

دونفر0/45 مترمربع در نظرگرفته می شود. 
را  آسانسور  اتاقک  و  حفره  ابعاد  درجدول3-2 
برای اشخاص متفاوت، که توسط یکی از کارخانه ها تولید 
می شود، مالحظه می نمایید. این ابعاد برروی شکل3-85 

نشان داده شده است.
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خالصه ی واحدکار(3)
1-3-اختالف سطح در ساختمان

برای ارتباط بین دو سطحی که اختالف  ارتفاع  دارند، باید از امکانات خاّصی استفاده شود.  این امکانات  عبارت اند 
از: پله، رمپ و آسانسور.

1-1-3-پله و اجزای تشكیل دهنده ی آن: 
هرپله  دارای  استفاده می شود.  پله  از  معموًال  نگرفته اند  قرار  تراز  در یک  که  به سطوحی  منظور دسترسی  به 

مشخصاتی است نظیر:
الف)کف پله(b): به سطح فوقانی پله، «کف پله» گفته می شود، یعنی جایی که پا روی آن قرار می گیرد و معموًال 

اندازه ی آن حدود 30 سانتی متر است. 
ب)ارتفاع یك پله(h): فاصله ی عمودی دو کف پله  ی متوالی را «ارتفاع پله» می نامند.
ج)پیشانی پله: «پیشانی» قطعه ای عمودی است که میان دو کف پله ي متوالی قرار دارد.

د)گونه پله: سطوح کناره ی دوطرف پله، «گونه» نام دارد.
ه)عرض پله(g): فاصله ی بین گونه های هرتک پله «عرض پله» نام دارد.

و)شیارکف پله: برروی هر کف پله، یک یا دو شیار (گودی)، در امتداد عرض پله به وجود می آورند. 
ز)ردیف پله: به مجموعه پله های متوالی بین دو اختالف سطح، «ردیف پله» می گویند. 

ح)پاگرد: سطحی است که شخص پس از پیمودن یک ردیف پله برآن قدم می گذارد.
ط)چشم پله: فاصله ی بین دوردیف پله(یک ردیف رفت و یک ردیف برگشت) را «چشم پله» می نامند.

ی)نرده: جان پناه و حفاظی است جهت جلوگیری از سقوط افراد، که در لبه ی پله نصب می شود.
ك)سرگیرپله: برای حرکت افراد و انتقال وسایل، حداقل ارتفاع آزاد به صورت عمودی از کف پلکان تا خط 

شیب پلکان فوقانی (پاگرد یا کف طبقه ی فوقانی) 2/20 متر درنظرگرفته می شود.
ل)قرنیز پله: عمومًا دیوارهای کنار پلکان که با گچ اندود شده و درموقع عبور و مرور، براثرضربات پای عابرین 

لطمه می بیند و بدمنظره می شود.
م)خط شیب پله: خطی است که لبه ی زیرین پله های یک ردیف را به یکدیگر وصل می کند.

ن)زاویه ی شیب پله(α): زاویه ی بین خط شیب پله با خط افق را «زاویه ی شیب» پله می گویند.
ش)حجم پله(t): ضخامت سقف زیر یک ردیف پله را «حجم پله» گویند.

ع)تعداد پله ها(n): به مجموع پله های موجود در یک ردیف پله، «تعداد پله» می گویند.
ف)طول پله: مجموع کف پله های یک ردیف پله منهای یک کف پله «طول پله» نام دارد.

ض)طول راه پله: مجموع طول پله و عرض پاگرد، «طول راه پله» نام دارد.
2-1-3-اندازه ی ارتفاع و کف پله: در موقع طراحی پله باید نکات زیررعایت شود:

-حرکت برروی پله بی خطر باشد (به خصوص  در موقع پایین رفتن).
-حرکت بر روی پله راحت باشد.

-درموقع باالرفتن از پله، حداقل انرژی مصرف می شود.
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3-1-3-انواع پله از نظر شكل ظاهری: پله ها ازنظرشکل ظاهری به سه دسته ی عمده تقسیم می شوند:
-پله های مستقیم؛

؛ 1
4

1 و
2

-پله با چرخش
-پله های مدّور.

الف)پله های مستقیم: زمانی  که درساختمان محدودیت طولی پلکان  وجود نداشته  باشد می توان پله ی مستقیم 
یک طرفه ایجاد کرد.

1 که شامل:
4

1 و
2

ب)پله با چرخش 
-پله ي دوطرفه با دوبازو وپاگرد

-پله ي دو طرفه با سه بازو وپاگرد
- پله سه طرفه
-پله چهارطرفه

1 گردش بدون پاگرد
4

-پله ي
-پله ي دوطرفه بدون پاگرد.

ج)پله های مدّور:
-پله ي بیضی

-پله ي پیچ
4-1-3-پله ی فرار: در هنگام بروزخطر درساختمان، پله مناسب ترین وسیله ی فرار از طبقات باال به خارج 

از ساختمان است. بهترین نوع پله ی فرار بتن آرمه بوده که در مقابل آتش سوزی مقاوم است.
2-3-رمپ

رمپ عبارت است از سطح شیب داری که دو اختالف سطح را به یکدیگر مرتبط می سازد.
1-2-3-انواع رمپ: درپل های هوایی، عابرپیاده، بیمارستان هاو ... برای سهولت حرکت اشخاص و وسایلی 
زیرزمینی  پارکینگ های  به  ماشین  ورود  برای  می شود.  استفاده  رمپ  از  چرخ دار  صندلی  بیمارستان،  تخت  مانند 

یاباالی سطح زمین به رمپ نیاز است.
3-3-آسانسور

آسانسور وسیله ی جابه جایی و انتقال اشخاص و وسایل سنگین درطبقات ساختمان است که حرکت آن به 
صورت قائم و درراستای یک محور صورت می گیرد.

1-3-3-محل آسانسور و نحوه ی ساخت آن: حفره ي آسانسور، معموًال درکناریا وسط ردیف پله ها احداث 
می  شود. درانتهای حفره ی آسانسور یک چاهک به ارتفاع حداقل120 سانتی متر ساخته می شود.

2-3-3-ابعاد آسانسور:  معموال کف اتاقک آسانسورها به شکل های مربع یا مستطیل است. به طورکلی ابعاد 
اتاقک آسانسور بستگی به ظرفیت آن دارد.
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1-پله را تعریف کنید.
2-انواع پله را از نظرشکل ظاهري نام ببرید.

3-اجزاي تشکیل دهنده ي پله را نام ببرید.
4-اندازه ي ارتفاع وکف پله به چه عواملي بستگي دارد؟

5-مناسب ترین ارتفاع و کف پله برای یک واحد مسکونی چند سانتی متر است؟
6-فاصله ی بین دوگونه از پله را ...... می نامند.

7-بخشی از راه پله که بر روی آن استراحت کرده و سپس تغییرمسیر می دهید چه نام دارد؟
8-دیواره ی نرده ای شکل راه پله دارای چه ارتفاعی باید باشد؟

9-پله ی فرار را تعریف کنید. بهترین نوع پله ی فرار چه نوع پله ای است؟
10-رمپ در چه مکان هایی کاربرد دارد؟نام ببرید.

11-اندازه ی ارتفاع اتاقک موتور و چاهک آسانسور چند سانی متراست؟
12-آسانسور را تعریف کنید.

گردش بدون پاگرد را ترسیم نمایید(شکل3-86). 1
2

13-نمای پله ی

سؤاالت تشریحی

پاسخ:........................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

پاسخ:
شكل3-86.........................................................................................................................

آزمون پایانی(3)



واحدکار سّومواحدکار سّوم واحدکار سّومواحدکار سّوم

161

سؤاالت چهارگزینه ای

1-در کادر مشخصات پله  n , h , b هر کدام از راست به چپ عبارت اند از:
الف) کف پله، ارتفاع پله، تعداد پله                               ب) ارتفاع پله، کف پله، تعداد پله
ج) تعداد پله، ارتفاع پله، کف پله                                 د) تعداد پله، کف پله، ارتفاع پله

2-بهتر است جنس پله ی فرار ...... باشد.
د) بتنی ب) آهنی                     ج) شیشه ای          الف) چوبی                   

3-فضای موجود بین دو ردیف پله را چه می نامند؟
د) چشم پله ج) فضای پله   ب) سرگیرپله   الف) پاگرد   

4-منظور از حجم پله چیست؟
الف) فاصله ي بین خط زیرپله و خط حجم پله                 ب) فاصله ی بین دو پله ی متوالی

ج) فاصله ي بین دوپله که دریک امتداد قرار دارند.            د) فاصله ی دو بازوی پله

5-طول پلکان درشکل 87-3 را محاسبه کنید.
ب)90 سانتی متر   الف)108 سانتی متر  

د)150سانتی متر ج)180 سانتی متر  

6-خط مسیرپله به چه منظوری ترسیم می شود؟
الف) اندازه ی طول پله را نشان می دهد.                         ب) جهت حرکت پله ها را نشان می دهد.

ج) محل پله ها را نشان می دهد.                                  د) شیب پله را نشان می دهد.
7-حداقل ارتفاع سرگیر پله چه اندازه است؟

د)2/40 متر ج)2/20 متر   ب)2/00 متر   الف) 1/80 متر  
8-مجموع کف پله ها منهای یک کف پله را ....... می نامند.

د) طول پاگرد ج) عرض پاگرد   ب) عرض پله   الف) طول پله  
9-در پله ها، مناسب ترین اندازه برای سطحی که پا روی آن قرار می گیرد، کدام است؟

الف)10                          ب) 5                          ج) 30                        د) 15
10-جنس قرنیز پله معموًال از کدام نوع مصالح انتخاب نمی شود؟

د) آجر ج) موزائیک   ب) چوب   الف) سنگ پالك  
11-معمول ترین رابطه بین اندازه ی کف(b)و ارتفاع(h)یک پله ی معمولی برای شرایط مختلف عبارت است از:

cm 72=2h+b(ب      cm 80=2h+b(الف
cm 56=2h+b(د     cm 64=2h+b(ج

12-دلیل ایجاد شیار روی لبه ی کف پله چیست؟
الف) زیبایی                 ب) جلوگیری از لغزش        ج) برای ایجاد مقاومت    د) جهت نظافت

13-مناسب ترین ارتفاع پله کدام گزینه است؟
د) 17 ب) 30                       ج) 35                  الف) 10              

شكل3-87




