ارتفاع األسقف
اكتسب اسلوبب بنلء اسسل ا ارتفتة لل روتبلءنى مولا تلف ار لبف أهتيلل كبيلف بذرل رسسلبءب
ارتنءخيللل ب ارةسلليبربكيكيل ب االكتتءميللل باركتءريللل بقللت تتي ل ارتسللءكا ار تيتللل ار للافابيل
ل رونبم بس ا مءرى ستءكا ارت يشل باالست بءل.
بس ا تنخةض رالتءكا ارتخ
بتا اسسبءب ارتى أت ارا بنء اسس ا ارتفتة ل رتنءطق االست بءل فى ارتبءنى ارت ويتيه تءيوى:
• اسسللتةءت تللا خء لليل فتةللء اراللبا ارسللءخا ب نخةللءض اراللبا اربللءفت ف نللت فتةللء
ارابا اراءف ليةء بخفبكله تلا نبافلذ تفتة لل يالل تاوله هلبا بلءفت تلا ارةتالء
بارنبافذ ارتنخةضل .
• ارتخوص تا ارتخءا ارتتبرت تا اافاق ارخشب روطبخ يةء بروتتفئل شتء ملا طفيلق
ارةتاء ارتبكبت فى أموا ارس ا.
• يللتل ارس ل ا ارتفتةللا موللا ارتكءنللل اككتتءميللل فكوتللء ات ارتكءنللل االكتتءميللل ات افتةللء
ارس ا.
فللى اربق ل اراءضللف بب للت أا ات اركثءفللل ارسللكءنيل بتللبفف بتطللبف اربسللءئل ارتيكءنيكيللل
رتكييا ارابا بارتبات بطفق ارتنةيلذ ات أهتيلل ارنلبااى ارةنيلل باالقت لءتيل بارتلى ات ارلا
تخةيض فتةء اسس ا بتا يكءبيء ذر تءيوى :
 .1ت ويل تكوةل اكنشء .
 .2ستاال أقل تا تبات اربنء .
 .3ت ويل االيتي ار ءتول بارتكوةل اككتءريل رإلنشء .
 .4نتشءف ارتسءكا ارخفسءنيل ارتسب ل ار نا رسابرل ارن ل
 .5فتةء اركبت .
 .6ستاال أقل روطءقل سبا كءن تتفئل أب تبفيت أب تابيل .
 .7امطء ارش بف بءرخ ب يل باسرةل بارتا روتكءا.
 .8يءت متت استباف فى ارتبءنى ارتفتة ل .
 .9سفمل اكنكء روتبءنى .
.10ارت ويل تا توبث اربيئل.
أا االفتةء ارتنءسب روغفا ارتى ال ت يت تسءاتاء ما  16تتفا تفب ء هلب  2.4تتلفا بهلذا فلى
ارتنءطق ار افابيه ارتى تتتي تسءكناء بءالنغالق بارنبافذ ار غيف بيت ا تنءخالء بلءرافاف
ار ءريل بارابا ارسءخا اركءا أتء فى ارتنءطق ارسءاويه بارتى تتتيل تسلءكناء بءالنةتلء بارنبافلذ
اركبيف فيةضل أا يكبا افتةء ارس ا  2.7تتلفا ايلث تطغلا ارنلبااى ارتنءخيلل مولا ارنلبااى
اركتءريل بارسيكبربكيل .
اا افتةء ارس ا يتنءسب تنءسبء طفتيلء تلا تسلءال ارتكلءا فكوتلء ات ارتسلءال ات اراءكلل
ارا االس ا ارتفتة ل رات تء.
تا ار ب اا يالاظ ارنءس أي اختالا فى تفكء ارافاف اسس ا منتتء ي ل فتةءماء ارا
 2.4تتفا.
تسءمت االس ا ارتلى يتلفاب افتةءمالء  2.4تتلف تلا تاسليا ظلءهف ار لتع بمولا ضلب ذرل
تنخةض ا با ارتتاتثيا اكثف.
اا فت ارة ل االبريلل رونلءس رسسل ا ارتلى ت لل ملا  2.7تتلف هلب ملتم االفتيلء بركنالء تسل رل
بقتيل تءتوبث اا ت بل ثم يبتأ ارش بف بءالرةل بارتا ار ءطةى.
فيتء يوى ب ض ارت ءييف ارت تيتيل :
 .1ا الي ل افتةء االس ا ما  2.4تتفا.
 .2تفامء أنظتل اكضء ه ارطبي يه بار نءميه .
 .3تفامء ارتابيه بمنت تاتيت أتءكا ب تكءهء بتسءاء ارنبافذ .

ذا رم تكا هنء اهتيل كبيف رالمتبءفا ارةسليبربكيه اباركتءريلل ف ننلء نكلت أا فتةلء ارسل ا
ارتثءرى رتسءال غففل التتكءب  16تتفا تفب ء هب  2.4تتفا بكوتء ات ارتسءال ات فتةلء
ارس ا بيتكننء فلى هلذ اراءرلل تلا سلتختام ارت ءترلل ارتءريلل بارتلى هلى نتلءج تكلءفب شخ ليل
رت ففل فتةء ارس ا ارتنءسب :
س = (ص –  16تتف تفبا )  2 xسنتتتف  240 +سنتتتف
ايث أا س = افتةء ارس ا بءرسنتتتف .
ص = ارتسءال بءرتتف ارتفبا.
باختم ذر بت برل روشءف ى"فأيى باب ياتتل ارخط بفأي غيفي خط ياتتل ار باب". .

