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محاسبه زاویه پیچش در پله پیچ ساختهشده از گونه راش با روش مثلثاتی

فرخ رادفر
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چکیده
(orientalis

در این مقاله زاویه پیچش دسته نرده پله پیچ چوبی از چوب راش
 )fagusدر مقیاس یکششم بر اساس استاندارد  SMA-R311به روش تجربی و به
کمک روابط مثلثاتی محاسبهشده و تأثیر شعاع دایره بر زاویه شیب پله و تأثیر پهنای
دسته نرده و زاویه شیب پله بر زاویه پیچش دسته نرده موردبررسی قرار گرفت .شعاع
بیرونی دایره ( 16/5و  42/5سانتیمتر) ،پهنای دسته نرده ( 4/5و  8سانتیمتر) ،زاویه
شیب پله (  15و  33درجه) بهعنوان فاکتورهای متغیر در نظر گرفته شدند .نتایج
نشان دادند با کاهش قطر دایره زاویه شیب پله افزایش مییابد .افزایش زاویه شیب
پله منجر به افزایش زاویه پیچش دسته نرده شده ،ولی ازدیاد پهنای دسته نرده
تأثیری بر زاویه پیچش دسته نرده نداشت .همچنین نتایج نشان دادند تغییرات زاویه
شیب نسبت تغییرات شعاع دایره و تغییرات زاویه پیچش دسته نرده نسبت به زاویه
شیب پله غیرخطی است.
واژگان کلیدي :روابط مثلثاتی ،زاویه پیچش دسته نرده  ،زاویه شیب پله ،پلهه پهیچ
چوبی.
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مقدمه
تا اواسط  1940میالدی تقريب ًا همه راهپلهها ،حتی
راهپلههای بزرگ داخلی و خارجی در ساختمان از چوب
ساخته میشد كه تخريب آنها در جنگ جهانی ،ساخت
اين سازه از چوب را كمرنگ نمود .كاهش ساخت پلههای
چوبی منجر به كاهش كیفیت اين صنعت شده است و
صنعتگران كمتری برای اين بخش باارزش آموزش ديدند.
امروزه ساخت سازهها توسط مصالح طبیعی ازنظر اثرات

زيستمحیطی و زيبايی دوباره موردتوجه قرار گرفته و
باعث باارزش شدن اين صنعت شده است .مصالح طبیعی
كه توسط صنعتگران ماهر مورداستفاده قرار میگرفتند ،بار
ديگر رايج شدهاند .صنعت چوب دوباره موردتوجه قرار
گرفته و ازنظر اقتصادی جايگاه خاصی پیدا كرده است .با
توجه به پتانسیلهای فیزيکی و مکانیکی باالی چوب ،بار
ديگر توسط معماران داخلی موردتوجه قرار گرفته است
[.]1
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پلههای چوبی ازنظر شکل ظاهری به دودسته پلههای
مستقیم و مدور تقسیمبندی میشوند .پلههای مدور شامل
پلههای پیچ (مارپیچ) و پلههای بیضی میباشند .پلههای
پیچ قسمتی از دايره و پلههای بیضی تشکیلشده از
مقطعی از بیضی میباشند [ .]1پلههای پیچ چوبی به دلیل
اشغال فضای كم و زيبايی زياد بسیار مورد استقبال قرار
گرفتهاند [ .]2دسته نرده در پلههای پیچ چوبی به سه
روش ساخته میشوند كه شامل :چوب ماسیو LVL1 ،و
قطعات چسبیده شده به يکديگر میباشند .ساخت دسته
نرده  LVLبسیار هزينهبر بوده و مستلزم صرف زمان زياد
است .دسته نردههای ساختهشده با قطعات چوبی چسبیده
شده به يکديگر برای راهپلههای بزرگ پیشنهاد نمیشود،
چراكه از مقاومت بسیار پايینی برخوردار است .استفاده از
چوب ماسیو ازنظر زيبايی نسبت به موارد ذكرشده برتری و
درعینحال از هزينه كمتری برخوردار است .علیرغم
محاسن ذكرشده ساخت دسته نرده پله پیچ از چوب
ماسیو ،به دلیل نیاز بهوقت و تجربه باال مورد استقبال
صنعتگران قرار نگرفته است [.]1
پله پیچ در برخی از ساختمانهای بسیار قديمی مانند
برج آكیوس پطروس 2در جزيره يونانی آندروس 200( 3تا
 400سال قبل از میالد) تا ارتفاع  20متر ،در ساختمان
بروش موسی 4در شتلند 100 ( 5سال قبل از میالد) تا
ارتفاع  10متر و در ساختمانهای واقع در رم تا ارتفاع 30
متر مشاهده میشوند كه بیانگر اهمیت اين سازه از ديدگاه
معماری است [.]2
 )2003( Pousetteيک راهپله پیچ چوبی را در مقیاس
واقعی مورد تست عناصر محدود قرار داد .آنالیز عناصر
محدود با اندازهگیریهای متعدد در حین جابجايی بار و
محاسبات عناصر محدود بر اساس خطی بودن رفتار
االستیک و مدلسازی اتصاالت در نظر گرفته شد .نتايج
نشان دادند كه برای اين نوع ساختار ،مطالعات رفتار
غیرخطی موردنیاز است [ )2006( Pousette .]3مدل
رفتار اتصاالت در پلههای چوبی را موردبررسی قرار داد.
مبنای آزمايش اندازهگیری تغییر شکل پلههای ساختهشده
1

Laminated Veneer Lumber
Petros
3 Andros
4 Broch of Mousa
5 Shetland
2 Agios

در ابعاد واقعی بود .مدلسازی با استفاده از عناصر محدود
صورت گرفت و تحلیل بر مبنای االستیک خطی انجام شد.
نتايج نشان داد تمامی اتصاالت بر روی مقاومت سازه
تأثیرگذار نیست و مهمترين فاكتور دقت ساخت قطعات
است [ Afifi.]4و همکاران ( )2014طراحی راهپله در
ساختمان برای استفاده سالمندان را موردبررسی قرار
دادند .آنها يک مدل رياضی برای ساخت راهپله مانند
زاويه شیب و نرده مناسب برای كاهش خطر سقوط
سالمندان ارائه نمودند .مدل رياضی ارائهشده قادر به يک
درجهبندی و ارزيابی راهپله ازنظر ايمنی بود [.]5
با توجه به اينكه چوب راش يکی از مهمترين گونه-
های تجاری در شمال ايران است ،و امروزه به دلیل
ماشینكاری خوب و نقوش زيبا بسیار مورد استقبال
صنعتگران قرار گرفته ،در اين تحقیق استفاده شده است
[.]6
امروزه ساخت پله پیچ با استفاده از چوب به دلیل
شکلپذيری باال و برطرف نمودن نیاز انسان ازنظر
زيبايیشناختی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.
عالوه بر اين چوب در سبکسازی سازه نسبت به ديگر
مصالح ساختمانی نقش بسزايی دارد .زمان و نیاز به تجربه
باال برای ساخت راهپلههای چوبی منجر به هزينه باال و
محدود شدن ساخت آنها شده است .بنابراين جهت
ساخت اين نوع سازه بايد به دنبال راهی بود كه نیاز به
الگوبرداریهای با دقت باال كه فرآيندی زمانبر است،
نباشد .با محاسبه زاويه پیچش دسته نرده در ساخت پله
پیچ چوبی باعث حذف مراحل زمانبر الگوبرداری و افزايش
دقت ساخت اين سازه میشود.

مواد و روشها
ساخت دسته نرده پله پیچ به روشهای مختلفی
صورت میگیرد .در اين تحقیق روش استفاده از چوب
ماسیو كه عالوه بر هزينه و زمان كمتر نسبت به روشهای
 LVLو قطعات چوبی چسبیده شده به يکديگر ،از كارايی
و زيبايی بیشتری برخوردار است ،موردبررسی قرار گرفته
است.
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مواد
الوار خشک راش ( )Fagus orientalisبا رطوبت %10
از يک چوبفروشی در اصفهان خريداری شد .چسب پلی
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ونیل استات ( )PVAcمورداستفاده نیز از شركت رزين
سامد مشهد با مشخصاتی كه در جدول شماره  1آمده
است خريداری شد.

جدول  -1مشخصات چسب پلی ونیل استات مورداستفاده در دمای  20درجه سانتی گراد
ويژگی رزين

مقادير

ويسکوزيته (سانتی پواز)
مواد جامد ()%
زمان گیرايی (دقیقه)
چگالی ()gr/cm3

20000-26000
32-33
20-30
1/045 ± 0/001

مراحل ساخت پله پیچ چوبی
يکی از اصلیترين و مهمترين قطعات مؤثر در ساخت
پله پیچ ،قطعه استوانهای شکل وسط پله است كه پلهها به
آن متصل میشوند .قطعه سیلندری به ارتفاع  75و قطر
15سانتیمتر در نظر گرفته شد .برای رسیدن به قطر
موردنظر ،تختههای خريداریشده توسط دستگاه كفرند
صاف و بهوسیله دستگاه گندگی به ضخامت يکنواخت
رسیدند.پس از صاف نمودن سطوح ،تختهها با چسب و
بهوسیله گیره نجاری به يکديگر متصل شدند .پس از 24
ساعت كه گیرايی چسب كامل شد ،گیرهها باز و مقاطع
بهوسیله اره گرد بريده و صاف شدند .سیلندی نمودن
قطعات به هم چسبیده شده توسط دستگاه تراش تبريز
صورت گرفت .برای اتصال بین سیلندر چوبی و حجم پله
از اتصال كام و زبانه استفاده شد .اتصال كام توسط دستگا
 CNCتراش هلر 1صورت گرفت .تعداد اتصال (معادل با
تعداد پله)  20عدد ،ضخامت كام يک سانتیمتر و ارتفاع
هريک دو سانتیمتر بود؛ بنابراين  20عدد اتصال كام به
دور استوانه چوبی زده شد .با توجه به اينكه محیط
استوانه  47/12سانتیمتر و مجموع ضخامت  20كام20 ،
سانتیمتر بود ،فاصله بین هركام  1/35سانتیمتر به دست
آمد .برای اتصال حجم پله به استوانه چوبی ،ابتدا زبانه به
همراه چسب به سیلندر چوبی متصل ،پسازآن حجم پلهها
نیز بهتوسط چسب و مطابق شکل به سیلندر چوبی متصل
شدند .پس از اتصال حجم پلهها به سیلندر چوبی ،كف
پلهها با استفاده از چسب پلی ونیل استات و میخ
Heller

1

بافاصلهی چهار سانتیمتر از استوانه چوبی بر روی حجم
پلهها نصب گرديدند (شکل .)1
15    47 / 12cm
20  1  20cm
47 / 12  20  27 / 12cm
27 / 12  20  1 / 35cm
الگوبرداری هالل دسته نرده
پله پیچ ساختهشده در دونقطه ،يعنی خارج دايره و
نزديک استوانه چوبی دارای دسته نرده بود و الگوبرداری
برای هر يک از دسته نردهها بهصورت جداگانه صورت
گرفت .برای الگوبرداری دسته نرده در قسمتهای خارجی
و داخلی سه كف پله مدنظر قرار گرفته شد .ابتدا يکتخته
فیبر نازک با ضخامت سه میلیمتر بر روی سه پله قرار
داده و از زير سهنقطه از شروع پلهها بر روی آن عالمت-
گذاری شد .سپس بهوسیله يک قطعه انعطافپذير سهنقطه
به يکديگر متصل و به پهنای دسته نرده يک خط به سمت
داخل و بهموازات منحنی ،كشیده شد .در مرحله بعد،
الگوی منتقلشده بر روی تخته فیبر با ضخامت 16
میلیمتر توسط اره نواری برش داده شد .الگوی
بهدستآمده بر روی سه كف پله قرار گرفت و مقدار تغییر
ارتفاع بهوسیله متر اندازهگیری شد (شکل .)2
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a

b

d

c

شکل  -1مراحل ساخت پله پیچ چوبی؛ ( )aسیلندری نمودن قطعات به هم چسبیده شده توسط دستگاه تراش؛ ( )bاتصال زنی روی
استوانه چوبی بهوسیله دستگاه  CNCتراش؛ ( )cنحوه اتصال حجم پله به استوانه چوبی؛ ( )dنحوه اتصال کف پله به حجم پله

شکل  -2نحوه الگوبرداری دسته نرده

متر برای هر يک از دسته نردههای داخلی و خارجی
مطابق با شکل  3اندازهگیری و يادداشت شدند (جدول .)2

نتایج و بحث
نتايج حاصل از الگوبرداری سه عدد كف پله شامل
طول كمان و ارتفاع تاج قسمت خارجی دسته نرده توسط

شکل  -3طرح شماتیک طول کمان و ارتفاع تاج خارجی دسته نرده =LA .طول کمان ( )cmو  = HCارتفاع تاج ()cm
جدول -3طول کمان و ارتفاع تاج شعاع داخلی در الگوبرداری سه پله برای دسته نرده داخلی و خارجی
موقعیت

طول کمان ()cm

دسته نرده خارجی

38

دسته نرده داخلی

38/5

ارتفاع تاج ()cm
4
1
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پله پیچ الگوبرداری شده به ترتیب در شعاع
 )D11/2(42/5و  )D21/2(16/5سانتیمتر دارای دسته
نرده بود (شکل  .)5پس از اعمال پهنای دسته نرده به
میزان  4/5سانتیمتر ،شعاع قسمتهای داخلی دسته
نردههای خارجی و داخلی به ترتیب  )D12/2(38و 12
( )D22/2سانتیمتر به دست آمد (معادله  .)1با توجه به
اينكه سه عدد كف پله از  20كف پله مورد الگوبرداری
قرار گرفت ،مطابق فرمول با محاسبه سه بیستم محیط
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دايره در هر يک از قسمتهای خارجی و داخلی دسته
نردهها ،محیط دايره در قسمت الگوبرداری به دست آمد .با
توجه به اندازهگیریهای حاصل از الگوبرداری ،شعاع دسته
نردهها در قسمتهای خارجی و داخلی محاسبه و در
جدول شماره  3با شعاع دايره در قسمتهای ذكر شد
مقايسه گرديد (جدول .)4
()1

شکل  -5طرح شماتیک مقطع عرضی پله پیچ =D .قطر سیلندر چوبی  =D22قطر داخلی دسته نرده داخلی  =D21قطر خارجی
دسته نرده داخلی  =D12قطر داخلی دسته نرده خارجی  =D11قطر خارجی دسته نرده خارجی
جدول  -4نتایج بهدستآمده برای شعاع و محیط دایره و دسته نرده
نتايج

دسته نرده داخلی

دسته نرده خارجی
قسمت خارجی

قسمت داخلی

قسمت خارجی

قسمت داخلی

شعاع دايره ()cm

40/055

42/5

16/5

12

شعاع دسته نرده ()cm

35/814

38

20/5

14/32

42/5

45/1

15/55

11/31

38

40/32

19/3

13/5

محیط دايره ()cm
محیط دسته نرده ()cm

با توجه به نتايج حاصل از جدول شماره  4محیط
خارجی دسته نرده خارجی  42/5سانتیمتر ولی خط اثر
آن بر روی محیط دايره با محیط  40/055سانتیمتر است.
همچنین خط اثر ضلع خارجی دسته نرده خارجی،

قسمتی از دايره با شعاع  42/5سانتیمتر بود ،درحالیكه
ضلع خارجی قسمتی از دايره با شعاع  45/1است .دلیل
اصلی اختالف شعاع بهدستآمده زاويه شیب پله است
(شکل .)6
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a

b

شکل  -6طرح شماتیک از زاویه شیب و خط اثر دسته نرده )a( .دیاگرام کلی ( )bقسمت الگوبرداری شده =θ .زاویه شیب پله  =DHمحیط
دسته نرده  =DCمحیط دایره  =Hارتفاع سه عدد پله.

میزان زاویه پیچش در دسته نرده
میزان تغییر مکانی كه برای مماس شدن عرض دسته
نرده در طول الگوبرداری با پله به وجود میآيد،

تعیینكننده زاويه پیچش است .شکل  7طرح شماتیک
میزان تغییر مکان در دسته نرده كه بیانكننده زاويه
پیچش است را نشان میدهد.

شکل  -7طرح شماتیک میزان تغییر مکان در دسته نرده =LM .میزان تغییر مکان در دسته نرده.

میزان تغییر مکان در دسته نرده خارجی و در دسته
نرده داخلی به ترتیب  LM= 0/9 cmو  LM= 3/9 cmبه
دست آمد .با رسم مقطع دسته نرده و همچنین با در نظر
گرفتن مقدار طول جابجايی بهعنوان ضلع مقابل و پهنای

دسته نرده بهعنوان ضلع مجاور كه تعیینكننده زاويه
پیچش میباشند ،مقدار زاويه پیچش (معادله  )2محاسبه
گرديد (شکل .)8

شکل  -8طرح شماتیک سطح مقطع دسته نرده =HW .پهنای دسته نرده  =αزاویه پیچش دسته نرده.

()2

LM
HW

tan  

مقدار زاويه پیچش در دسته نرده خارجی و داخلی به
ترتیب  α=11/5و  α=41به دست آمد .میزان زاويه پیچش
در دسته نرده داخلی بیشتر از دسته نرده خارجی بود ،چراكه با
نزديک شدن به مركز دايره ،زاويه شیب پله افزايش میيابد.

نتایج حاصل برای دسته نرده با پهنای  8سانتیمتر
الگوبرداری دسته نرده و محاسبات زاويه پیچش برای دسته
نرده داخلی با پهنای  8سانتیمتر انجام و با نتايج حاصل از
دسته نرده با پهنای  4/5سانتیمتر مقايسه گرديد (جدول .)5
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جدول  -5تأثیر پهنای دسته نرده بر زاویه پیچش در دسته نرده داخلی
میزان پهنای دسته نرده ()cm

زاویه پیچش (درجه)

زاویه شیب (درجه)
قسمت خارجی

قسمت داخلی

پهنای 4/5

33

43

41

پهنای 8

27

43

41

افزايش پهنای دسته نرده تأثیری بر زاويه پیچش نداشت.

 .)9سپس با استفاده از نرمافزار زاويه شیب و زاويه پیچش
هر دودسته نرده اندازهگیری و با نتايج تجربی مقايسه
شدند (جدول .)4

اعتبار سنجی محاسبات
جهت اطمینان از دقت محاسبات ،پله پیچی همانند
پله پیچ الگوبرداری شده به همراه دسته نردههای خارجی
و داخلی در نرمافزار راينو ( )Rhino X64طراحی شد (شکل

شکل  -9طرح شماتیک پله پیچ طراحیشده در نرمافزار راینو
جدول  -6مقایسه نتایج حاصل از روش تجربی و نرمافزار
زوایا (درجه)

دسته نرده داخلی

دسته نرده خارجی
نرمافزار

تجربی

خطای نسبی

نرمافزار

تجربی

خطای نسبی

قسمت خارجی شیب

13

15

15

30

33

10

قسمت داخلی

14

16

14/2

39

43

10

پیچش

13

11/5

11/5

37

41

10/8

بر اساس محاسبات انجامشده ،در تمام نقاط شعاع
ارتفاع پله يکسان و تنها پارامتر متغیر پهنای كف پله است.
با كاسته شدن از شعاع ،پهنای كف پله نیز كاهش میيابد.
با توجه به اينكه پهنای كف پله ضلع مجاور زاويه شیب
پله است ،با كوچکتر شدن آن و يکسان باقی ماندن ارتفاع
پله (ضلع مقابل زاويه شیب پله) ،زاويه شیب پله افزايش
میيابد .برای مثال زاويه شیب پله در شعاع  42/5سانتی-
متری  15درجه ،درحالیكه اين زاويه در شعاع  12سانتی-
متری 33 ،درجه به دست آمد .بر اساس نتايج بهدستآمده

و محاسبات انجامشده با كم شدن تنها  4/5سانتیمتر از
شعاع خارجی دسته نرده خارجی ،زاويه شیب پله از 15
به  16افزايش يافته است ،درحالیكه با كم شدن 4/5
سانتیمتر از شعاع خارجی دسته نرده داخلی ،زاويه شیب
پله از  33به  43افزايش پیدا كرده است؛ بنابراين میتوان
نتیجه گرفت كه تغییرات در زاويه شیب پله بهصورت
غیرخطی بوده و با كاهش شعاع ،سیر صعودی زاويه شیب
پله يکنواخت نیست .با توجه به اينكه تغییرات در زاويه
شیب پله بر اساس دو پارامتر ضلع مقابل و ضلع مجاور
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زاويه است ،به علت تغییرات در يک ضلع (ضلع مجاور)،
تغییرات غیر خطی به دست آمد .زاويه شیب پله و شعاع
دايره از عوامل مؤثر بر زاويه پیچش میباشد .با افزايش
زاويه شیب پله ،زاويه پیچش دسته نرده نیز افزايش يافت
كه بیانگر رابطه مستقیم بین آنها است .با توجه به اينكه
تغییرات در زاويه شیب پله غیر خطی بود ،تغییرات در
زاويه پیچش دسته نرده نیز غیر خطی است .زاويه پیچش
دسته نرده با استفاده از میزان تغییر ارتفاع در دسته نرده
و پهنای دسته نرده بهدست میآيد ،بنابراين با توجه به
اينکه با كاهش شعاع ،میزان تغییر ارتفاع دسته نرده
افزايش يافت (ضلع مقابل زاويه پیچش) ،زاويه پیچش نیز
افزايش میيابد .خطای نسبی زاويه پیچش محاسبه شده
حدودا  11درصد بود؛ كه از داليل آن میتوان به خطای
ساخت ،اندازهگیری و گرد نمودن اعداد نرم افزار اشاره
نمود.

نتیجهگیری
در ساخت راه پله متغیرهای زيادی همچون زاويه
شیب پله ،ارتفاع پله ،پهنای كف پله مد نظر میباشد .در

ساخت پله پیچ عالوه بر متغیرهای ذكر شده ،متغیرهايی
نظیر شعاع دايره و مکان قرار گیری دسته نرده نیز وجود
دارد كه بر روی زاويه پیچش دسته نرده تاثیر گذار است .با
افزايش زاويه شیب ،پله زاويه پیچش دسته نرده افزايش
يافت كه بیانگر رابطه مستقیم بین اين دو زاويه است .سیر
صعودی زاويه شیب پله با كاهش شعاع غیر خطی بود؛
بنابراين تغییرات در زاويه پیچش دسته نرده نیز غیر خطی
بهدست آمد .با توجه با اينكه افزايش پهنای دسته نرده
باعث افزايش میزان جابجايی میگرديد ،تاثیری بر روی
زاويه پیچش دسته نرده نداشت ،چرا كه با افزايش پهنای
دسته نرده دو ضلع تاثیر گذار بر روی زاويه پیچش دسته
نرده تغییر میكنند.

سپاسگزاری
اين تحقیق در قالب پايان نامه كارشناسی ارشد با
حمايت مالی معاونت علمی دانشکده منابع طبیعی ،پرديس
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The trigonometric calculation of twisting angle in spiral stair from beech wood
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Abstract
In this study, the experimental calculation of the twisting
angle in the construction of wooden spiral stairs from beech
(fagus orientals) on the scale of one sixth was carried out
based on the SMA-R311 standard. The effect of radius on
rake angle and the effect of handrail width and rake angle on
twisting angle were also studied. The outer radius (11.5, 42.5
cm), handrail width (4.5, 8cm), and the door rake angle (15,
33 degree) were chosen as the variable parameters and the
twisting angle was calculated using trigonometry. The results
showed that as the diameter decreases, the stair rake angle
increases. The results suggested that an increase in the rake
angle leads to an increase in the twisting angle of the handrail,
but an increase in the handrail width didn’t have any effect on
the twisting angle. The results showed non-linear changes of
the rake and twisting angles.
Keywords: wooden spiral stair, outer radius, rake angle,
twisting angle of the handrail.
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