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انداز پشت بام و غيره را ترسيم مي  بر اساس اندازه ها ي داده شده، دست انداز و ارتفاع پنجره ها و دست-5
 .نماييم و بعد از آن مانند شكل زير قرنيز بام را طراحي مي كنيم



                                                                                                   
 

 

مانند شكل زير  B بخشهايي كه برش خورده اند مثل ديوار و كف و سقف را توسط مدادي مناسب از گروه-6
 .پر رنگ مي كنيم



                                                                                                   
 

 

 سكوريت شيشه :همچنين بخوانيد
عناصر و جزئياتي كه در نما و برش وجود دارند مثل در و پنجره را كامل مي كنيم و در نهايت برش را مانند -7

 .اييمتصوير زير اندازه گيري و سپس كدگذاري مي نم

 

 طبقه يك ساختمان برش ترسيم دستورالعمل 2-2
 .پالن مانند شكل زير از مشخصاتي كه در ادامه مي خوانيد برخوردار است

 سانتيمتر 280اندازه ي كف تا زير سقف *

 سانتيمتر 30ضخامت سقف *

 سانتيمتر 80دست انداز پشت بام *



                                                                                                   
 

 سانتيمتر 5ضخامت قرنيز *

 سانتيمتر 150پنجره ها ارتفاع *

 سانتيمتر 80دست انداز پنجره *

 

  AAبرش ترسيم مراحل )الف
خط زمين را ترسيم مي كنيم و تمام خط هايي كه داخلي و خارجي بوده و برش خورده اند را روي خط -1

شكل زير قابل مشاهده  بعد از آن خط عمودي كنار برش را ترسيم مي نماييم كه در. زمين منتقل مي كنيم
 .است



                                                                                                   
 

 

در اين مرحله همانطور كه در شكل زير مي بينيد بايد ضخامت سقف و دست انداز پشت بام و خط كف را بر -2
 .اساس اندازه هاي تعيين شده، ترسيم كنيد

 

 .طابق شكل زير ترسيم كنيدترسيم خط هاي خارجي درها و پنجره هاي برش خورده و نما را م-3



                                                                                                   
 

 

پس از اينكه از درست بودن ترسيم خطوط اطمينان حاصل كرديد، جزئيات برش خورده را با مداد ضخيم -4
 .اين مورد در شكل زير ارائه شده است. نماييد و محل تالقي ديوارهاي برش خورده و صقف را پاك كنيد

 

درها و پنجره هاي برش خورده و نما مطابق تصوير زير به شكلي كامل انجام مي دهيم و بعد از آن ترسيم -5
 .كدگذاري و اندازه گيري مي كنيم



                                                                                                   
 

 

 برش در پله ترسيم دستورالعمل3-2
 :بر اساس برش پله ي مشخص شده ي پالن شكل زير مراحل ترسيم برش پله به شرح ذيل مي باشد



                                                                                                   
 

 

خطوط پله را از روي پالن به خط زمين انتقال مي دهيم و روي خط اتمام پله در كف ساختمان به اندازه ي -1
 (مطابق شكل زير(نامگذاري مي كنيمa يك كف پله جدا نموده و آن را



                                                                                                   
 

 

نظر را با خطوط عمودي تعيين خطي را رسم نموده و محل تالقي خط مورد   a به نقطه ي b از نقطه ي-2
 (شكل زير(مي كنيم



                                                                                                   
 

 

نقاطي را كه روي خط مورب تعيين شده است را در نظر گرفته و آنها را به خط هاي پله به حالت افقي رسم -3
 (شكل زير(به اين صورت كف پله ها ترسيم خواهند شد. مي كنيم



                                                                                                   
 

 

كف پله ها را به يكديگر متصل مي كنيم و خطوط اضافي را پاك مي توسط خط هايي عمودي -4
 (مطابق شكل زير(نماييم



                                                                                                   
 

 

 برشها در كدگذاري و گيري اندازه دستورالعمل6-2
اين پالن ساختماني دو طبقه داراي زير زمين . از پالنهاي بعد از آن ترسيم شده است AA در شكل زير برش

 .زير برخوردار است است كه از مشخصات

 سانتيمتر 285ارتفاع كف تا كف در طبقه ي زير زمين *

 سانتيمتر 304ارتفاع كف تا كف در طبقات *

 سانتيمتر 250ارتفاع كف تا كف اتاقك خر پشته *

 سانتيمتر 30ضخامت سقف *

 سانتيمتر 5ضخامت قرنيز *

 سانتيمتر 80دست انداز پشت بام  *

 سانتيمتر 220سانتيمتر و ارتفاع درها  150ارتفاع پنجره ها  *



                                                                                                   
 

 



                                                                                                   
 

 



                                                                                                   
 

 

 برش گيري اندازه )الف
در اندازه گيري عمودي معموال مانند . اندازه گيري هاي انجام شده در برش ها به شكل عمودي انجام مي شود

 .دست انداز آن، ارتفاع ديوار جان پناه و غيره انجام مي شود شكل زير ترسيم ارتفاع در، ارتفاع پنجره و ديوار



                                                                                                   
 

 

 برش كدگذاري )ب
همانطور كه در شكل زير مي بينيد كف . كد گذاري در برش ها معموال براي هر كدام از كف ها انجام مي شود

 .زيرزمين و كف طبقات و لبه پشت بام و غيره كدگذاري ترسيم مي شوند



                                                                                                   
 

ادامه ي محاسبه كدها را مي . را مشخص مي كنيم 171-و كد كف زير زمين  114+در نتيجه در برش اول 
 .توانيد در زير مشاهده كنيد

 سانتىمتر171-  كد كف زير زمين *

 0/00 ±كد سطح مبنا  *

 سانتىمتر114+  كد كف طبقه اول *

 اندازهى ارتفاع كف تا كف طبقهى اول+ كد كف طبقهى اول = ُ كد كف طبقهى دوم  *

304 + 114 = 418 

 اندازهى ارتفاع كف تا كف طبقهى دوم+ كد كف طبقهى دوم = ُ كد كف پشت بام  *

304 + 418 = 722 

 اندازهى ارتفاع ديوار جانپناه و ضخامت فرنيز+ كد كف پشت بام = ُ كد لبهى پشت بام  *

50 + 80 + 722 = 807 



                                                                                                   
 

 كد سطح مبنا+ ُ ارتفاع كل پلههاى طبقهى اول = ول كد كف پاگرد ا *

0 + (14 ′ 19 ) =266 

 كد كف پاگرد اول+ ُ ارتفاع كل پلههاى طبقهى دوم = كد كف پاگرد دوم  *

266 + (16 ′ 19 ) = 5 

 ساختمان نقاشي و طراحي :همچنين ببينيد
 برش بندي آكس )ج

در نتيجه به وسيله ي محور هاي آكس كه در زمان ترسيم . آكس بندي را نيز مي توانيد در برش ها بيابيد
 .اين مورد در شكل زير ارائه شده است. وند مي توانيد محل ستون ها را نشان دهيدبرش ديده مي ش

  

 


