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فصل دوازدهم
ترسیم برش های مورد نیاز و اندازه گذاری آن ها

هدف کلی:    ترسیم انواع برش های ساختمانی

هدف های رفتاری: پس از آموزش این فصل، از هنرجو انتظار می رود:

1- برش را تعریف نماید.

2- عالیم برش را تعریف نماید.

3- عالیم مصالح ساختمانی را ترسیم کند.

4- خط برش را ترسیم نماید.

5- برش ساختمانی را ترسیم نماید.

6- برش را اندازه گیری نماید.

7- برش پله را ترسیم کند.
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1-12- برش یا مقطع
در فراینــد تکامل نقشه کشــی طّراح برای رســیدن به 
طرح های پیشــنهادی، قادر اســت تا با اســتفاده از مقاطع 
)برش ها(، روابط متغیر بین فضاهای مثبت و منفی طرح های 
مختلف را مورد بررســی قرار دهد و آن ها را به معرض دید 

بگذارد.

برش در پالن به منظور بهتر نشان دادن جزئیات اجرایی، 
بررسی قســمت های تو پر و توخالی و اطالعات بعدی انجام 

می شود.

هرگاه صفحه ی برش فرضی بخشی از پالن را به صورت 
عمودی قطع کند و از پایین ترین طبقه )زیرزمین( تا آخرین 
طبقه از ساختمان را برش دهد، »مقطع یا برش ساختمان« 
می نامند. انتخاب محل برش در پالن بســیار اهمیت دارد به 
طــوری که محل برش و عبور این صفحــه ی فرضی باید از 
قسمتی باشد که بیش ترین اطالات را از درون ساختمان به 
طّراح بدهد. در مسیر قرارگیری این صفحه )صفحه ی برش( 
ممکن اســت درها، پنجره ها، دیوارها، پاســیو و راه پله برش 
بخورد و طّراح با ترســیم نقشه های مقاطع، نحوه ی بریدگی 

آن ها را با صفحه ی برش نمایش می دهد.

شــکل های 1-12 تا 4-12 مراحل بــرش عمودی یک 
ساختمان را نشان می دهد.

مقاطع از جمله مهم ترین نقشــه های ساختمانی هستند 
که مجریان به آن نیاز دارند. با ترسیم مقاطع، می توان رابطه 
ی ســاختمان با زمین، تعداد طبقــات و دیوارهای داخلی 
را مشــخص نمود. معموالً اندازه ی ســاختمان و پیچیدگی 
قســمت های داخلی آن تعیین کننــده ی تعداد مقاطع الزم 

برای نقشه های ساختمانی است.

شکل 12-1
صفحه ی برش

شکل 12-2

صفحه ی 
برش

شکل 12-3
شکل 4-12- برش )مقطع(
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شکل 5-12 نمونه ای ترسیم شده ی مقطع از یک پالن 
را نشان می دهد.

شکل 5-12- برش الف-الف
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1-1-12-عاليممورداستفادهدربرشها

الف(خطبرشدرپالن: خط برش برای نمایش محل 
برش عمودی بر روی پالن است.

این خط، با نوع »غیر ممتد ضخیم« ترســیم شده و در 
دو ســر آن، جهت دید را با فلش مشخص کنید. سپس روی 

قسمت فلش نام برش را بنویسید )شکل 12-6(.

ب(هاشــوردربرش: بــرای نمایش جنــس مصالح 
درقسمت های برش خورده از ساختمان از هاشورهای خاّصی 

که هر یک معّرف یک نوع مصالح است استفاده می شود.

معموالً زاویه ی ترسیم هاشور »45 درجه« است و برای 
آن از نوع خط »ممتد نازک« اســتفاده می شــود. ترســیم 
خطوط 45 درجه هاشورها توسط گونیای 45 درجه صورت 
می گیرد. درشــکل 7-12 چندین نمونه از هاشــورها را که 

برای نمایش مصالح در برش به کار می رود نشان می دهد.

ج(مقیاسدربرشها: معموالً برش ها برابر با مقیاس 

1 ترســیم 
200

 ، 1
100

 ، 1
50

پالن های معماری با مقیاس های 

می شوند. شکل 8-12 بخشی از برش یک ساختمان را نشان 

1 ترســیم شده است. در این برش 
100

می دهد که با مقیاس 

قسمت هایی از پالن که بریده شده مانند سقف، کف، دیوار و 

پنجره را به طور کلی نشان می دهد.

پالن اتاق نگهبانی
Sc.       1:100

شکل 12-6

بتن)در برش(

موزاییک یا سنگ)در برش(

چوب

قلوه سنگ

خاک متراکم)زمین طبیعی(

مالت و اندود

دیوار آجری

بتن)در دتایل(

شکل 12-7

شکل 12-8
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 اما بر حسب نیاز ممکن است برش های جزئی، که تحت 

 1
1

1 تا 
20

عنوان »دیتیل« نامیده می شــوند، بــا مقیاس 
ترسیم شوند. در این برش ها جزئیات بیش تری از ساختمان 
مانند جزئیات سقف، پروفیل در و پنجره ها، نازک کاری و ... 

به نمایش گذاشته می شود ) شکل 12-9(.

شــکل 9-12 برش جزئی از برشی اســت که در شکل 

1 ترسیم 
50

8-12 نشان داده شده است. این برش با مقیاس 
شده است.

شکل 12-9
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2-12- اصول ترسیم برش

1-2-12-دستورالعملترسیمبرشيکاتاق

پالن مقابل )شــکل 10-12(، پالن یک اتاق نگهبانی با 
مشخصات زیر است.

-  کد ارتفاعی کف 2+ سانتی متر

-  ارتفاع کف تا کف پشت بام 320 سانتی متر

-  ضخامت سقف 30 سانتی متر

-  دست انداز پشت بام 80 سانتی متر

-  ضخامت قرنیز1 5 سانتی متر

-  دست انداز پنجره )O.K.B( 80 سانتی متر

-  ارتفاع پنجره ها 150 سانتی متر

:AAالف(مراحلترسیمبرش

1- ابتدا پالن را در جهت دید خط برش در قسمت باالی 
محل ترسیم برش بچسبانید )شکل 12-11(.

پالن اتاق نگهبانی
Sc.       1:100

B

B

شکل 12-10

شکل 11-12- مرحله ی اول

   
1.   قرنیزعبارت است از پالک های بتنی یا سیمانی که برای جلوگیری از آب باران و نفوذ رطوبت در دیوارهای ساختمان از آن استفاده می کنند؛ محل مصرف 

آن درپایین و روی دیوارهای داخلی و بیرونی و هم چنین روی دیوار جان پناه پشت بام است. به قرنیزپشت بام »درپوش« نیزمی گویند.
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2- خط زمین را ترســیم کنیــد و دیوارهای خارجی را 
روی خط زمین انتقال دهید )شکل 12-12(.

3-  در کــــنار برش خـطی عمـــودی تـرسیم کنید و 
ارتفاع های عمودی را با کدهای داده شده روی آن مشخص 

نمایید )شکل 12-13(.

شکل 12-12- مرحله ی دّوم

4-  از روی خــــط اندازه ی عمودی ضخامت ســقف و 
کف اتاق را روی کـــد ارتفاعی 20+ ترسیم نــمایید )شکل 

.)12-14

شکل 13-12- مرحله ی سّوم

شکل 14-12- مرحله ی چهارم
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5-  با توجه به اندازه های داده شده در پالن، دست انداز 
)O.K.B( و ارتفاع پنجره ها، دست انداز پشت بام )ضخامت 
دیوار دســت انداز 10-15 ســانتی متر در نظر گرفته شود(. 
پنجره ی دیوار برش خورده ی ســمت چپ و دیواره ی نمای 

مقابل و پنجره ی نمای رو به رو را ترسیم کنید.

سپس قرنیز بام را ترسیم کنید )شکل 12-15(.

6- قســمت های برش خورده، مانند دیوار، سقف، کف و 
دیگر عناصر را با مداد مناســب از گروه )B( پررنگ نمایید 

)شکل 12-16(.

7- عناصــر موجود در نام و بــرش، مانند در و پنجره را 
کامل کنید. ســپس برش را اندازه گذاری و کدگذاری نمایید 

)شکل 12-17(.

شکل 15-12- مرحله ی پنجم

شکل 16-12- مرحله ی ششم

شکل 17-12- مرحله ی هفتم
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:AAب(مراحلترسیمبرش

1- ابتــدا پالن را چرخانده و در جهت دید خط برش در 
قسمت باالی محل ترســیم برش )کاغذ( بچسبانید )شکل 

.)12-18

2- خط زمین را ترســیم کنیــد و دیوارهای خارجی را 
روی خط زمین انتقال دهید )شکل 12-19(.

3- درکنار برش خط عمودی ترسیم کنید و ارتفاع های 
عمودی مانند صخامت ســقف و کد کف را با اندازه های داده 

شده آن مشخص نمایید )شکل 12-20(.

B B

شکل 18-12- مرحله ی اول

B B

شکل 19-12- مرحله ی دوم

B B

شکل 20-12- مرحله ی سوم
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4- از روی خط اندازه ی عـمـــودی ضخامـت سقـف و 
کف اتــاق را روی کد ارتفاعی 20+ ترسیم نــمایید )شکل 

.)12-21

5- با توجه به اندازه های داده شــده در پالن، دست انداز 
)O.K.B( و ارتفاع پنجره ها، دست انداز پشت بام )ضخامت 
دیوار دســت انداز 10-15 ســانتی متر در نظر گرفته شود(. 
پنجره ی دیوار برش خورده ی سمت چپ، ارتفاع در ورودی 
حداقل 220 ســانتی متر و دیواره ی نمای مقابل و پنجره ی 

آن را رسم نمایید.

سپس قرنیز بام را ترسیم کنید )شکل 12-22(.

B B

شکل 21-12- مرحله ی چهارم

شکل 23-12- مرحله ی ششم

B B

شکل 22-12- مرحله ی پنجم

6- قســمت های برش خورده، مانند دیوار، سقف، کف و 
دیگر عناصر را با مداد مناســب از گروه )B( پررنگ نمایید 

)شکل 12-23(.
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7- عناصــر موجود در نما و بــرش، مانند در و پنجره را 
کامل کندی. سپس برش را اندازه گیری و کدگذاری نمایید 

)شکل 12-24(.

شکل 24-12- مرحله ی هفتم

Sc.       1:75
SECTION    AA

Sc.       1:75
SECTION    BB

شکل 12-25
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2-2-12-دستورالعملترسیمبرشساختمانيک
طبقه

پالن در )شــکل 26-12(، دارای مشــخصات زیر است. 
می خواهیم برش مشخص شده ی AA را ترسیم نماییم.

-  اندازه ی کف تا زیرسقف 280 سانتی متر

-  ضخامت سقف 30 سانتی متر

-  دست انداز پشت بام 80 سانتی متر

-  ضخامت قرنیز 5 سانتی متر

-  ارتفاع پنجره ها 150 سانتی متر

-  دست انداز پنجره )O.K.B( 80 سانتی متر

پالن ساختمان سرایداری
Sc.       1:100

شکل 12-26
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:AAالف(مراحلترسیمبرش

1- خط زمین را ترســیم کنیــد و کلیه ی خطوط برش 
خــورده ی داخلــی و خارجی را بر روی خــط زمین انتقال 

دهید. سپس خط عمودی کنار برش )جهت مشخص کردن 
اندازه های کف، سقف، و ضخامت ســقف( را ترسیم نمایید 

)شکل 12-27(.

شکل 27-12- مرحله ی اّول

2- ضخامت ســقف و دست انداز پشــت بام و خط کف 
را مطابق با اندازه های مشــخص شده، ترسیم نمایید )شکل 

.)12-28

شکل 28-12- مرحله ی دوم
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3- خطوط بیرونی درها و پنجره های برش خورده و نما 
را ترسیم نمایید )شکل 12-29(.

شکل 29-12- مرحله ی سوم

4-  بعــد از اطمینــان از صحیح بودن ترســیم خطوط 
عناصر برش خــورده را ضخیم نماییــد )بامداد B( و محل 

تالقی دیوارهای برش خورده و ســقف را پاک کنید )شــکل 
.)12-30

شکل 30-12- مرحله ی چهارم
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5-  درهــا و پنجره های برش خــورده و نما را به صورت 
کامل ترسیم کرده ســپس کدگذاری و اندازه گذاری نمایید 

)شکل 12-31(.

Sc.       1:100
SECTION    AA

شکل 31-12- مرحله ی پنجم



150

تمرينکارگاهی1: بر روی کاغذ A3، پس از رسم جدول و کادر روی کاغذ، برش BB از پالن داده شده در شکل 12-32 
را ترسیم نمایید.

Sc.       1:100
SECTION    BB

به دستورالعمل3-2-3 رجوع شود.

به دستورالعمل3-2-3 رجوع شود.

شکل 12-32
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 3-2-12-دستورالعملترسیمپلهدربرش

می خواهیم برش پله ی مشخص شده ی پالن شکل 12-32 
را ترسیم نماییم.

در شکل 33-12 برش BB از روی پله عبور کرده است، 
که باید برای ترســیم برش پله مطابق بــا مراحل زیر عمل 

کنید:

مراحلترسیمبرشپله:

1- خطوط پله را از روی پالن به خط زمین منتقل کنید 
و روی خط اتمام پله در کف ســاختمان به اندازه ی یک کف 
پله )30 ســانتی متر( جدا کرده و آن را با a بنامید )شــکل 

.)12-34

2- از نقطه b )شروع اولین کف پله( به نقطه ی a )پایان 
آخـــرین کف پله( وصل کرده محل برخورد خط فوق را با 
خـطـــوط عمودی )ارتـفاع پـلـه( مـشخص نـمایید )شکل 

.)12-35

کف زمین

کف ساختمان
a

شکل 33-12- پالن پله

شکل 34-12- مرحله ي اول

کف زمین

کف ساختمان
a

b

شکل 35-12- مرحله ي دوم
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3- از نقاطی که روی خط مّورب مشخص شده است به 
خطوط پله به صورت افقی رســم نمایید. به این ترتیب کف 

پله ها ترسیم می شود )شکل 12-36(.

کف زمین

کف ساختمان
a

b

شکل 36-12- مرحله ي سوم

4- کــف پله ها را با خط های عمودی )ارتفاع پله( به هم 
وصل نمایید. ســــپس خــطوط اضافی را پاک کنید )شکل 

.)12-37

کف زمین

کف پله
کف ساختمان

شکل 37-12- مرحله ي چهارم

4-2-12-دســتورالعملترســیمبــرشپلهی
يکطرفه:

مراحلترسیم:

1-  خط زمین را ترســیم کنید سپس خطوط کف پله 
را از روی پــالن بر خــط زمین منتقل نماییــد. با توجه به 
کدارتفاع پاگرد )2/00+(، خط پاگرد را رســم کرده و امتداد 

دهید تا اولین خط پله را قطع نماید )شکل 12-38(.

شکل 38-12- مرحله ي اول

2- روی خــط پـاگـــرد را بــه انـدازه ی، یک کف پله 
)30 سانتی متر( جدا کنید و به شروع اولین پله وصل نمایید.

به کمک خط موّرب ترســیم شده ارتفاع و کف پله ها را 
ترسیم نمایید )شکل 12-39(.

شکل 39-12- مرحله ي دوم
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3- خطی موازی با پاگرد در قسمت زیر پاگرد به فاصله ی 
ضخامت ترسیم نمایید و خط حجم را موازی خط شیب پله 

با فاصله 20 سانتی متر ترسیم نمایید )شکل 12-40(.

4- خطوط اضافه را پاک  کنید و قسمت های برش خورده ی 
پله ها را با مداد سیاه پررنگ نمایید )شکل 12-41(.

شکل 40-12- مرحله ي سوم

شکل 41-12- مرحله ي چهارم

تمرينکارگاهی2: بر روی کاغذ A3، پس از رســم 
جدول و کادر روی کاغذ، برش AA  از پالن پله ی یک طرفه 

با پاگرد میانی در شکل 42-12 را ترسیم نمایید.

شــکل 43-12 برش AA از پله ی مذکور نمایش داده 
شده است.

شکل 12-42

شکل 12-43
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5-2-12-دستورالعملترسیمبرشپلهیدوطرفه:

می خواهیم برشــی از پله ی دو طرفه ای ترســیم کنیم 
کــه پالن های آن در طبقات اول و طبقات دیگر در شــکل 
44-3 نشــان داده شده اســت. با توجه به کدهای مشخص 

شده می توان ارتفاع هر پله را محاسبه نمود.

پالن طبقه ی اّول پالن طبقات

شکل 12-44

1- ابتــدا دیوارها و خطوط پله را روی خط زمین انتقال 
دهید. با توجه به جهت شــروع پله ها و ارتفاع پله های بازوی 
اول، موقعیت اولین پاگرد را مشخص نمایید )شکل 12-45(.

2- روی خط پاگرد به اندازه ی یک کف پله )30 ســانتی 
متر( جلوتر بروید و نقطه به دســت آمــده )b( را به نقطه ی 
شــروع پله ها )a( وصل کنید. ســپس از نقاط برخورد خط 
مــوّرب با خطوط عمــودی، ارتفاع پله ها را ترســیم نمایید 

)شکل 12-46(.

a

b

شکل 12-45

شکل 12-46



155

3- از راستای پاگرد اول به اندازه ی ارتفاع پله های بازوی 
دوم بــاال بـروید و پــــاگرد دوم را مشخص کنـید )شکل 

.)12-47

پاگرد اّول

پاگرد دّوم

شکل 12-47

4- مطابــق با مرحله ی دوم عمل نموده و پله های ردیف 
دوم را ترسیم نمایید)شکل 12-48(.

شکل 12-48

5- مرحله یک تا چهار را بــرای طبقات بعدی هم تکرار 
شکل 49-12کنید )شکل 12-4(.
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6- بعد از اطمینان از ترســیم صحیح، ضخامت پاگردها 
و حجم پله را مشــخص کنید. سپس با توجه به خط برش، 

پله های برش خورده را ضخیم نمایید )شکل 12-50(.

Sc.       1:100
SECTION    AA

شکل 12-50
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تمرينکارگاهی3: بر روی کاغذ A3 ، پس از رســم 
جدول و کادر دور کاغذ، برش AA از پالن پله ی ســه طرفه  

در شکل 51-12 را ترسیم نمایید.

پالن طبقه ی اّول پالن طبقات

شکل 12-51

Sc.       1:100
SECTION    AA

شکل 12-52

شــکل 52-12 برش AA  از پله ی مذکور نمایش داده 
شده است.
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6-2-12-دستورالعملاندازهگیریوکدگذاریدر
برشها:

اندازه گیری، آکس بندی و کدگذاری کامل، دقیق و خوانا 
برای تمام ترســیمات از جمله برش ها نیز ضروری است. در 
این دســتورالعمل بــا نمایش یک برش از پالن داده شــده 

مراحل اندازه گذاری کامل بر روی آن توضیح داده می شود.

در شکل 53-12 برش AA  از پالن 54-12 و 12-55 
ترسیم شده است. این پالن ساختمانی دو طبقه با زیرزمین 

می باشد که دارای مشخصات زیر است.

- ارتفاع کف تا کف در طبقه ی زیرزمین 285 سانتی متر

- ارتفاع کف تا کف در طبقات 304 سانتی متر

- ارتفاع کف تا کف اتاقک خرپشته 250 سانتی متر

- ضخامت سقف 30 سانتی متر

- ضخامت قرنیز 5 سانتی متر

- دست انداز پشت بام 80 سانتی متر

- دست انداز خرپشته 30 سانتی متر

- دست انداز پنجره )O.K.B( 80 سانتی متر

- ارتفــاع پنجره ها 150 ســانتی متر و ارتفاع درها 220 
سانتی متر

Sc.       1:100
SECTION    AA

شکل 12-53
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Sc.       1:100
پالن زیرزمین

انباری

انباری

شکل 12-54
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Sc.       1:100
پالن طبقات

آشپزخانه
غذاخوری

پذیرایی

خواب

حمام
توالت

خواب

خواب

ورودی

شکل 12-55
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الف(اندازهگذاریبرش:

در برش ها اندازه گذاری به صورت عمودی انجام می گیرد. 
ارتفاع در، ارتفاع پنجره و دیوار دســت انداز آن، ارتفاع دیوار 
جان پناه، ضخامت ســقف و قرنیــز در اندازه گذاری عمودی 

ترسیم می شود )شکل 12-56(.

Sc.       1:100
SECTION    AA

شکل 12-56
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ب(ُکدگذاریبرش:

در برش ها ُکدگذاری بــرای هر کف انجام می گرد. کف 
زیرزمین، کف طبقات، کف پشت بام، لبه ی پشت بام و کف 

پاگرد راه پله ها کدگذاری ترسیم می شود )شکل 12-57(.

اعداد کد، نســبت به عدد مبنا یعنی 0/00± محاســبه 
می شود.

بنابراین در برش اول 114+ )به دلیل باال بودن از سطح 
مبنــا آن را مثبــت در نظر می گیرند( و کــد کف زیرزمین 
171- ) به دلیل پایین بودن از ســطح مبنا آن را منفی در 
نظر می گیرند( ر امشخص کنید. ادامه ی محاسبه کدها را به 

ترتیب زیر عمل نمایید:

-  ُکد کف زیر زمین  171- سانتی متر

-  ُکد سطح مبنا 0/00 ±

-  ُکد کف طبقه اول 114+ سانتی متر

-  ُکد کف طبقه ی دوم = ُکد کف طبقه ی اول + اندازه ی ارتفاع کف تا کف طبقه ی اول

304 + 114 = 418

-  کد کف پشت بام = ُکد کف طبقه ی دوم + اندازه ی ارتفاع کف تا کف طبقه ی دوم

304 + 418 = 722

-  ُکد لبه ی پشت بام = ُکد کف پشت بام + اندازه ی ارتفاع دیوار جان پناه و ضخامت فرنیز

 50 + 80 + 722 = 807

-  کد کف پاگرد اول = ارتفاع کل پله های طبقه ی اول + ُکد سطح مبنا

0 + )14 ′  19 ( =266

-  ُکد کف پاگرد دوم = ارتفاع کل پله های طبقه ی دوم + ُکد کف پاگرد اول

266 + )16 ′ 19 ( = 570
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ف طبقه ی دّوم
4- ّکدک

ت بام
ف پش

5- ّکدک

ت بام
6- ّکد لبه ی پش

ف طبقه ی اّول
3- ّکدک

2- ّکد سطح مینا

ف زیرزمین
1- ّکدک

ف پاگرد دّوم
8- ّکدک

9- ّکد لبه ی
ت بام خرپشته

 پش

ف پاگرد اّول
7- ّکدک

Sc.       1:100
SEC

TIO
N

    A
A

شکل 12-57
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ج(آکسبندیبرش:

در برش هــا آکس بندی نیز مشــخص می گــردد. بدین 
ترتیب محل ســتون ها را با محورهــای آکس که در هنگام 
ترسیم برش دیده می شود نمایش می دهند )شکل 12-58(.

پس از ترسیم دقیق آکس ها، می توان فاصله ی بین آن ها 
را نیــز اندازه گیری نمود. آکس بندی و اندازه ی مابین باید با 

آکس های داخل پالن هم خوانی داشته باشد.

Sc
.   

    
1:1

00
SE

C
TI

O
N

   
 A

A

شکل 12-58
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تمرينکارگاهی5: شــکل 59-12 و شــکل 12-60 
پالن های ساختمان اداری در دو طبقه ی می باشد که دارای 

مشخصات زیر است:

- کد ارتفاعی در طبقه ی اول 40 سانتی متر

- کد ارتفاعی در طبقه ی دوم 400 سانتی متر

- ارتفاع کف تا کف در طبقات 360 سانتی متر

- ارتفاع کف تا کف اتاقک خرپشته 260 سانتی متر

- ضخامت سقف 40 سانتی متر

- ضخامت پاگرد 25 سانتی متر

- ضخامت قرنیز 5 سانتی متر

- دست انداز پشت بام 80 سانتی متر

- دست انداز خرپشته 40 سانتی متر

- دست انداز پنجره )O.K.B( 80 سانتی متر

- ارتفاع پنجره ها 150 سانتی متر

- ارتفاع درها 220 سانتی متر

مطلوب است:

1
100

1- ترسیم برش AA با مقیاس

1
100

2- ترسیم برش BB با مقیاس 



166

Sc
.   

    
1:1

00
ّول

ی ا
قه 

 طب
الن

پ

شکل 12-59
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Sc.       1:100
پالن طبقه ی دّوم

شکل 12-60
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Sc
.   

    
1:1

00
SE

C
TI

O
N

   
 A

A

شکل 12-61
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Sc.       1:100
SECTION   BB

شکل 12-62
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تمرينکارگاهی6: شــکل 70-12 و شــکل 12-71 
پالن های ســاختمانی در ســه طبقه )پیلــوت و دو طبقه 

مسکونی( می باشد که دارای مشخصات زیر است.

- ارتفاع کف تا کف در پیلوت 280 سانتی متر

- ارتفاع کف تا کف در طبقات 320 سانتی متر

- ارتفاع کف تا کف اتاقک خرپشته 250 سانتی متر

- ضخامت سقف 30 سانتی متر

- ضخامت قرنیز 5 سانتی متر

- دست انداز پشت بام 80 سانتی متر

- دست انداز خرپشته 30 سانتی متر

- دست انداز پنجره ی اتاق ها )O.K.B( 80 سانتی متر

- دست انداز پنجره ی سرویس )O.K.B( 180 سانتی متر

- ارتفاع پنجره ها 150 سانتی متر

- ارتفاع پنجره های سرویس 60 سانتی متر

- ارتفاع درها 220 سانتی متر

- ارتفاع سقف کاذب 50 سانتی متر

مطلوب است:

1
100

1-  ترسیم برش AA با مقیاس 

1
100

2-  ترسیم برش BB با مقیاس 
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Sc.       1:100
پالن همکف)پیلوت(

شکل 12-63
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Sc.       1:100
پالن طبقات

آشپزخانه
اتاق خواب

اتاق خواب

پذیرایی

نشیمن
ورودی

انباری

پاسیو

توالت

حمام

شکل 12-64
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Sc.       1:100
SECTION   AA

شکل 12-65
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Sc.       1:100
SECTION   BB

شکل 12-66


