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Drop Beam

Hidden Beam

Plans

Project of Graduation

ھ كیفیة ولى بالنسبة للمھندس فى الحیاة العملیة حیث یتعلم فییعتبر مشروع التخرج ھو الخطوة األ

.نشائیةات والحسابات الكاملة للعناصر اإلعداد اللوحإتصمیم منشأ كامل وكیفیة 

المشكلة الكبیرة التى تقابل الطالب ھى نقطة البدایة حیث الیعرف من این یبدء وماذا یحتاج ومن این 

نشائیة للمبنى ولكن بشكل نھ درس تصمیم جمیع العناصر اإلأیحصل على المعلومات بالرغم من 

......مدةعساسات والبالطات واألمیم المقاطع االنشائیة وتصمیم األنشائى وتصمنفصل فالتحلیل اإل

.ن یحتاج الى تجمیع كل ذلك فى مشروع واحدكلھا تمت دراستھا واأل

قبل البدایة یجب ان نتعلم انھ لكى یتم تصمیم منشأ یجب ان یتم التعاون مع مھندسین من تخصصات 

ول فى األر بالدولمھندس المعمارى حیث یقوم ھو اھم واكثر مھندس یتم التعامل معھ أاخرى و

دوار والساللم والواجھات وكل ویتم فیھ تحدید المساحات وشكل األ)التصمیم المعمارى(التصمیم 

شیئ متعلق بالمعمارى ولكى یتم تنفیذ ماصممھ المعمارى یجب ان یتم التعاون معھ لتحدید مواقع 

او )(االعمدة وانواع البالطات التى ستستخدم ونوعیة الكمرات ھل ھى ساقطة

)كمرات مخفیة  )

لكى یكون عنده نیةالمدةلذلك نجد ان المھندس المعمارى یقوم بدراسة جزء من مقررات الھندس

.ویمكنھم التواصل معاخلفیة عن التصمیم 

بتصمیم اى شیئ فى المبنىكل من لھ عالقة وكذلك نجد التعاون مع مھندس الكھرباء والمیكانیكا و

فى مشروع التخرج االن ندرس الناحیة االنشائیة فقط حیث یتم التعامل على مخططات معماریة 

.)یمكن عمل تعدیالت معماریة بسیطة باالتفاق مع الدكتور المشرف(جاھزة 

مراحل التصمیم ومتطلباتھا

مرحلة اعداد المخططات المعماریة اوال :

المرحلة التخص مشاریع التخرج حیث یبدء مشروع التخرج من مرحلة ان كما ذكرنا ھذه 

.المخططات المعماریة قد تم تحدیدھا وكذلك مواقع االعمدة

باختصار فان ھذه المرحلة تتلخص فى ان یقوم مھندس المساحة بعمل رفع لقطعة االرض التى سیتم 

ثم یقوم المھندس المعمارى برسم المساقط )ورسمھاتحدید نقاطھا الخارجیة وابعادھا (البناء علیھا 

ویرسم فیھ الحوائط والمحاور وتقسیم المبنى الى وحدات سكنیة او وحدات اداریة )(االفقیة 

وعمل المساحات لغرف النوم والمعیشة والحمامات والمطابخ وتحدید اماكن الساللم والبلكونات 

)......االبواب والشبابیك(الحوائط وكذلك تحدید اماكن الفتحات فى 
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Structural Plan

Architectural Plan

فى البدایة یجب ان نفرق بین المسقط المعمارى والمسقط االنشائى

)المسقط  االنشائى** )

یتم اخذ قطاع فى منتصف الدور وننظر العلى لذلك نجد اللوحات االنشائیة بھا االسقف 

لكل العناصر وكذلك التسلیح الخاص بھا واالعمدة )القطاعات(والتخانات والكمرات 

.واالساسات

)المسقط المعمارى** )

یتم اخذ قطاع فى منتصف الدور وننظر السفل لذلك نجد اللوحات االمعماریة بھا الحوائط 

الیوجد اى تسلیح اطالقا فى (والساللم وكذلك الفرش المعمارى ماكن االعمدة والفتحاتأو

).اللوحات المعماریة
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Ground Floor

(المسقط االفقى للدور االرضى)

ان موقع االعمدة ال یتعارض مع الحركة )(نالحظ فى المسقط االفقى للدور االرضى 

الخارجیة ویتم خل القواطیع الداخلیة او الجدران او دا)تقاطع الجدران(فھى موجودة اما فى الزوایا 

ھا وتنسیقھا مع المھندس المعمارىتحدید
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)المسقط االفقى للبدروم(

البدروم عبارة عن موقف للسیارات ونالحظ ان االعمدة تحقق متطلبات مواقف السیارات فى االبنیة

( ١-١قطاع راسى  )

المقاطع الراسیة مھمة جدا لفھم المخططات المعماریة لمعرفة ارتفاعات االدوار والمناسیب المختلفة 

ان یؤخذ فى االعتبار فمثال ھنا نالحظ ان الحائط الساند الموجود بالبدروم علیھ ردم من الخارج یجب 

.عند التصمیم
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Statical System

مراحل التصمیم ومتطلباتھا:تابع 

مرحلة التصمیم االنشائى ثانیا :

:یمكن تلخیص خطوات التصمیم االنشائى لمشروع التخرج فیما یلى

( اختیارالنظام االنشائى ( اوال:
ویقصد بالنظام االنشائى ھو تحدید نوع االسقف المستخدمة فى المنشأ ھل ھى بالطات مصمتة او بالطات الكمریة 

.او اى انواع اخرى وغالبا یتم استخدام اكثر من نظام لمزید من االستفادة وكذلك محاكاة للواقع
.واتجاھاتھا )الزالزل والریاح(نبیة تحدید اماكن حوائط القص المقاومة لالحمال الجاكذلك 

یعتمد اختیار نوع البالطات على عدة عوامل ومن اھمھا
عندما الیسمح بعمل كمرات ساقطة فعندھا یجب استخدام نوع من البالطات بدون  المتطلبات المعماریة:

.ن الكمرات ممنوعةكمرات مثل البالطة الفالت او اى نوع اخر وھنا الیسمح باستخدام البالطة المصمتة ال
فلكل نوع من البالطات مجاز اقتصادى یتم االختیار بناء علیھ. البحور:

االحمال
التكلفة

االمكانیات المتوفرة

تصمیم البالطات المختلفة. ثانیا:
عند اختیار اكثر من نظام وكذلك تغیر اشكال البالطة یجب تصمیم كل البالطات مثال بالطة دور البدروم 

.الدور المتكرر وھكذا تصمیم كامل للبالطة والكمرات وبالطة 

التصمیم المبدئى لالعمدة ثالثا:
.یقصد بالتصمیم المبدئى لالعمدة ھو تصمیمھا على االحمال الراسیة 

حساب احمال الریاح والزالزل رابعا:

تحلیل المنشأ فى الفراغ خامسا:

التصمیم النھائى لالعمدة على القوى الراسیة والعزوم سادسا:

تصمیم اللبشة سابعا:

اعداد النوتة الحسابیة اخیرا :
ویقصد بھا الحسابات الخاصة بكل العناصر االنشائیة وتفاصیل المواد المستخدمة فى التصمیم مثل الحدید 

والخرسانة وكذلك نتائج البرامج المستخدمة فى التحلیل والتصمیم وبیان االحمال المستخدمة وكذلك 
علومات الخاصة بالمنشأ مثل مكانھ و عدد االدوار ونوع التربة و استخدامات المنشأ باختصار یمكن الم

القول بان النوتة الحسابیة تحتوى على كل ماتم فى المشروع

مع كل مرحلة یتم اعداد الرسومات االنشائیة لما تم تصمیمھ لمراجعتھا مع الدكتور المشرف  ملحوظة:
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Solid Slab البالطات المصمتة

البالطة المصمتة ھى بالطة خرسانیة مرتكزة على كمرات 
)كمرة وعمود(وغالبا مانسمى ھذا النظام 

تتراوح تخانة البالطة بین

∗

( − )

سم١٥&١٢التخانات الشائع استخدامھا 

یعتبر ھذا النوع من البالطات غیر مكلف مقارنة بالبالطات 
االخرى كما ان ھذا النظام یعتبر جید فى تدعیم المبنى لمقاومة 

حیث تعمل الكمرات على )الزالزل والریاح(القوى الجانبیة 
.تربیط المبنى وتقلیل االزاحة الجانبیة

)البحور(االعمدة والمسافة بین ٢م٣٥-٣٠مساحة البواكى
م ونحاول اال نزید عن ذلك قدر المستطاع الن الزیادة ینتج عنھا كمرات ٣.٥-٥تكون فى حدود  

.كبیرة وبالتالى عزوم كبیرة وقطاع وتسلیح كثیر

تغییر التقسیم (یستخدم ھذا النظام غالبا فى المنشآت العادیة والتى یكون التغییر المعمارى فیھا 
لیل او نادر النھ فى ھذا النوع من البالطات ال یتم البناء اال على الكمرات وال ق)واماكن الحوائط

.یجوز البناء على البالطة مباشرة

.من عیوب ھذا النظام الكمرات الساقطة اذا كان لھا تعارض مع المعمارى

ال فھنا فى بعض االحیان عند اختیار ھذا النظام یكون فى المنشأ مساحات واسعة مثل صاالت االستقب
یمكن الدمج بین اكثر من نظام فیمكن استخدام البالطة الالكمریة مثال لتغطیة المساحة الواسعة 

.واستخدام البالطة المصمتة فى المساحات العادیة

Span*

بناء على ابعادھا والتى یقصد بالبحر ھنا االتجاه الذى یسیر فیھ الحمل حیث یتم تحدید نوع البالطة 
.سریان الحمل داخل البالطةتتحكم فى اتجاه 

وكتقسیم اساسى للبالطة المصمتة 

1- One Way Solid Slab
وفیھا یسیر الحمل فى اتجاه واحد 

Eng Sayed
TextBox
Span 

Eng Sayed
TextBox
30 

Eng Sayed
TextBox
40 
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a >2b

ویمكن ان یسیر الحمل فى اتجاه واحد ایضا اذا كانت البالطة محمولة على كمرتین متقابلتین فال 
مجال للحمل اال ان یسیر فى اتجاه واحد 

2- Two Way Solid Slab
وفیھا یسیر الحمل فى االتجاھین

a ≤2b
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Manual Analysis

یتم فرض القطاعات للبالطة والكمرات*

حساب االحمال الواقعة على البالطة*

Dead Load(own weight + Covers + walls (on beams))

Live Load from code according to structure type.

&αیتم توزیع االحمال فى االتجاھات المختلفة لكل بالطة باستخدام معامالت التوزیع *

β

اخذ شریحة عرضھا متر فى كل اتجاه وعند كل تغیر فى الشكل*

نحسب العزوم ومنھا نحسب التسلیح*

.رسم اللوحات االنشائیة*
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Moment on Basement Slab Beams
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Marginal Beam

Flat slab

ویمكن ان نستخدم كمرات مباشرة على األعمدة بدون كمرات و یطلق علیھا البالطة الالكمریةھي بالطة مرتكزة

.وكذلك حول الساللم والفتحات)(على المحیط الخارجى وتسمى 

وھنا یتم انتقال الحمل من البالطة الى االعمدة مباشرة مما یسبب حدوث عزم دوران على االعمدة

رنعددھا باختصامن المزایا والعدید من العیوب ولھذا النوع العدید 

: من اھم مزایا البالطات المسطحة

.بسبب اختفاء الكمراتاعطاء مرونھ معماریة 

. تقلیل اعمال النجارة والحدادة مقارنھ بالبالطات الكمریة

.تقلیل زمن تركیب الشدة

.یعطي منظرا معماریا حسنا حیث استواء السطح یعطي مستوى إضاءة أفضل

.االرتفاع الكلي للمبنى)تقلیل(یعمل على توفیر یمكن أن

. التكییف و الكھرباء و مواسیر الصرف الصحيعوائق آلعمالعدم وجود 

.الخشبیةتوفیر في اعمال الشدات

.تتحمل حمل حى عالى مقارنة بالبالطة المصمتة

.متر١٠یمكن عمل بحور تصل الى 
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Punching Shear

ومن اھم العیوب:

.نسب الحدید فیھ تكون عالیھ جدا للمتر المكعب من الخرسانھ مقارنھ بالبالطات الكمریة

.سبب زیادة وزن البالطھ على االساساتالوزن الذاتي لھذه البالطة كبیر مما ی

.بب ضعف الوصلة بین العمود والبالطةالبالطة ضعیفة فى االتجاه االفقى بس

ویعتبر من اھم )(انتقال الحمل مباشرة من البالطة الى االعمدة یتولد بسببھ القص الثاقب 
.االعتبارات التى یجب ان نراعیھا عند تصمیم البالطة 

تسلیح البالطة یكون عبارة عن شبكة علویة وشبكة سفلیھ مع وضع تسلیح اضافى سفلى للمناطق ذات العزوم 
فوق (وكذلك حدید اضافى علوى للمناطق ذات العزوم السالبة الكبیرة )فى منتصف البواكى(الموجبة الكبیرة 

)االعمدة

واال البد من زیادة السمك او بدال من ذلك یمكن زیادة یجب ان یكون قطاع البالطة قادر على مقاومة القص الثاقب 
.سمك البالطة فى المنطقة المحیطة بالعمود ونجد ذلك عندما تكون االحمال كبیرة مثل الموالت والجراجات

Types of Flat Flab

1- Ordinary Flat Slab (Columns only)
2- Flat Slab With drop panel
3- Flat Slab With Column Head
4- Flat Slab With drop panel and Column Head
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SAP 2000 Results for Flat Slab Example

3D View

Moment in X direction Moment in Y direction
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Hollow blocks slab (ribbed slab)

hollow)وتحتوى على بلوكات من الطوب المفرغ(ribs)وھى البالطات المدعمة بأعصاب 

blocks) حیث انھ خفیف الوزن وال یعتبر الطوب فعال فى الضغط او الشد.

hidden)وھذه األعصاب مرتكزة فى النھایة على كمرات سواء كانت كمرات مدفونة  beams)

projected)او كمرات ساقطة  beams) ،وتستخدم فى المساحات الواسعة.
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أنواع البالطات المفرغة:

١-one way slab

وھى التى تكون فیھا األعصاب فى اتجاه واحد فقط و تنقل الحمل فى اتجاه واحد فقط وھو  
:االتجاه األقصر  للبالطة وتأخذ األشكال التالیة

٢-two way slab

وھى التى تكون األعصاب فیھا فى االتجاھین و یساھم فیھا كال  االتجاھین فى نقل األحمال ولكن 
وتستخدم عادة فى المساحات األكبر  حیث ان .االتجاه  األقصر لھ نصیب اكبر  من األحمال

oneتنفیذھا اصعب من البالطة  way
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thickness: (t)

t = short span / (20) for one way slabs

t=short span / (25-30) for two way slabs

tsmin= 5 cm (5-7) cm

loads on slab: ws

Wtotal = DL +LL

= ( h.blocks+ ribs + slab ) + cover + LL (t/m2)

Loads of h. blocks + Ribs+slab :

Hollow blocks+ribs+ slab (ts=5cm) One way slab Two way slab

h=15 cm 0.303 t/m2 0.336 t/m2

h=20 cm 0.330 t/m2 0.380 t/m2

h=25 cm 0.410 t/m2 0.478 t/m2

طریقة نقل البالطة لألحمال:

١-one way slabs , cantilever slabs

W/rib = Wtotal / 2 (t/m/rib)
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r =

٢-two way slabs

الحمل ینتقل خالل األعصاب فى كال االتجاھین

Wα ,wβ حسب قیمة r

b. mb

a .ma

البعد األطول للبالطة= b

البعد األقصر للبالطة= a

وبمعلومیة قیمة r ندخل جدول  LL<500 kg/m2 shaker - page. 178 (Marcus )

(grashoff)او جدول                            LL>500kg/m2

αونحصل على قیمة   , β

Wα =α .wtotal فى االتجاه القصیر  wα/rib = wα/2

Wβ= β.wtotal   فى االتجاه الطویل  wβ /rib = wβ /2

.بسیخین فقط یتم تكسیح األكبر منھمایتم حساب العزوم على العصب وتسلیحھ 
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Primary Columns Design

بعد االنتھاء من تصمیم االسقف المختلفة سنقوم بعمل نموذج فراغى للمنشأ لبیان تاثیر القوى االفقیة علیھ ولكن باى 

قطاعات لالعمدة ؟

یسمى تصمیم االعمدة ھنا تصمیم مبدئى النھا تصمم فقط على االحمال الراسیة ولكنھا فى الواقع سیكون علیھا عزوم 

نتیجة االحمال الجانبیة المؤثرة على المنشأ 

Ultimate Col load = Floor Reaction * number of floors * (1.10 – 1.15)

الننا عند حل وتصمیم البالطة لم ناخذ فى %١٥-١٠ساب بنسبة  یتم زیادة حمل العمود الماخوذ من برنامج

.االعتبار قطاع العمود لذلك لم یتم حساب وزنھ
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Earthquakes

Introduction

Earthquakes are one of the most devastating natural hazards that cause great loss of life and

livelihood. It has become an interdisciplinary subject involving seismologists, structural and

geotechnical engineers, architects, urban planners, information technologists and social

scientist.

Inside The Earth

Long time ago, a large collection of material masses coalesced to form the Earth. Large

amount of heat was generated by this fusion, and slowly as the Earth cooled down, the

heavier and denser materials sank to the center and the lighter ones rose to the top. The

differentiated Earth consists of the Inner Core (radius ~1290km), the Outer Core

(thickness ~2200km), the Mantle (thickness ~2900km) and the Crust (thickness ~5 to

40km). Figure 1 shows these layers. The Inner Core is solid and consists of heavy metals

(e.g., nickel and iron), while the Crust consists of light materials (e.g., basalts and

granites). The Outer Core is liquid in form and the Mantle has the ability to flow. At the

Core, the temperature is estimated to be ~2500°C, the pressure ~4 million atmospheres

and density ~13.5 gm/cc; this is in contrast to ~25°C, 1 atmosphere and 1.5 gm/cc on the

surface of the Earth.
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Causes of Earthquakes

1- Tectonics Earthquakes.

The basic idea is that the Earth’s outermost part (called the lithosphere) consists

of several large and fairly stable rock slabs called plates.

Each plate extends to a depth of about 80 kilometers.
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Types of Inter-Plate Boundaries

The plate in the front is slower; then, the plate

behind it comes and collides (and mountains are

formed).

Two plates move away from one another (and rifts

are created).

Two plates move side-by-side, along the same direction

or in opposite directions.

The convergent boundary has a peculiarity (like at the Himalayas) that sometimes

neither of the colliding plates wants to sink.

The relative movement of these plate boundaries varies across the Earth; on an average,

it is of the order of a couple to tens of centimeters per year.
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2- Explosions

Ground shaking may be produced by the underground detonation of chemicals or

nuclear devices. When a nuclear device is detonated in a borehole underground,

enormous nuclear energy is released. Underground nuclear explosions fired

during the past several decades at a number of test sites around the world have

produced substantial artificial earthquakes (up to magnitude 6.0).

3- Collapse Earthquakes

Collapse earthquakes are small earthquakes occurring in regions of underground

caverns and mines. The immediate cause of ground shaking is the sudden collapse

of the roof of the mine or cavern.

An intriguing variety of collapse earthquakes is sometimes produced by massive

land sliding.

For example, a spectacular landslide on April 25, 1974, along the Mantaro River,

Peru, produced seismic waves equivalent to a magnitude 4.5 earthquake. The slide

had a volume of 1.6 x109 cubic meters and killed about 450 people.

4- Large Reservoir-Induced Earthquakes

5- Volcanic Earthquakes
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Body waves

Primary Waves

(P-waves)
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Seismic
Waves

Body waves

Secondary Waves

(S-waves)

Surface waves

Love waves
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Surface waves

Rayleigh waves
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الھدف من دراسة احمال الزالزل

حمایة االرواح

الحد من تصدعات المنشآت

تعمل فى حالة حدوث )الخ......مراكز االطفاء –المطارات –المستشفیات (أن تظل المنشآت المدنیة الھامة مثل 
.زلزال بنفس الكفاءة

الزلزال عبارة عن طاقة او قوة كامنة وال یصح القول ان الزلزال عبارة عن قوة ولكن لكى یتم تسھیل التعامل مع 
ھذه الطاقة نحولھا لقوى استاتیكیة مكافئة

لكى نحول الزلزال الى قوة یجب اخذ جمیع االعتبارات وبیان مدى تاثیرھا واھم ھذه العوامل

.نوع التربة المقام علیھا المنشأ

.مكان المنشأ

.درجة أھمیة المنشأ

.نوع النظام المقاوم للزالزل

.مدى قدرة المنشأ على تشتیت الطاقة

ستخدام ھذا البرنامج یمكن حساب قوى الزالزل بكل سھولةبا

Equivalent Static Load



INPUT DATA
Response Curve 1

Number of floors 12 floors

Typical floor height h it 3 m

Ground floor height hig 4 m

Typical floor weight 500 ton

Last floor weight 450 ton

Total weight W 5950 ton

Importance factor 1

Building location (zone) zone (2)

Damping correction factor 1

Response modification factor R 5

Soil type Soil A

Ct factor 0.05

ANALYSIS
** For Soil A and response spectrum curve type 1

S = 1

TB = 0.05

TC = 0.25

TD = 1.2

normal structure

Reinforced Concrete

other structure

Seismic Analysis Using Response Spectrum Based on ECP 201-2008
DESIGNED BY:

REVIEW BY:
PROJECT:

NOTES:
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TD = 1.2

** For zone (2) ag = 0.125g = 1.2263 m/s2

** Fundamental period of the structure (T)

T= Ct H3/4 for structures heights up to 60.0 m

Ct = 0.05 H = 37 m height of the structure, in meters, above the foundation

T = 0.7501 sec Where T≤ min( 4Tc , 2 sec) 4Tc = 1 sec

Sd(T ) will be calculated using equation: (8-13)

0≤T≤TB

S d (T) = 0.2453

** Base shear Fb TB≤T≤TC

TC≤T≤TD

= 1

TD≤T≤4

Fb= 148.75 ton

HORIZONTAL FORCES DISTRIBUTION
Horizontal force at each floor level will be calculated using the following equation:

units are ton,m Floor Height Wi*hi
Shear moment

1 4 2000 148.75 3802.00

2 7 3500 146.29 3207.00

3 10 5000 142.00 2768.11

4 13 6500 135.86 2342.12

5 16 8000 127.88 1934.55

6 19 9500 118.05 1550.92

6.14

7.98

9.82

11.66

500

500

500

500

500

500

Fundamental period T = 0.7501 sec

2.46

4.30

(8-11)

(8-12)

(8-13)

(8-14)

TC≤T≤TD

Weight Wi HL. Force Fi
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Cont. Floor Height Wi*hi
Shear moment

7 22 11000 106.39 1196.75

8 25 12500 92.88 877.58

9 28 14000 77.54 598.93

10 31 15500 60.35 366.32

11 34 17000 41.32 185.28

12 37 16650 20.44 61.3320.44

HL. Force Fi

17.19

19.03

20.87

13.51

15.35

450

Weight Wi

500

500

500

500

500

By Eng: Elsayed M. Elsheikh
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3D Modeling

سیتم دراسة تاثیر )تصمیم على االحمال الراسیة فقط(بعد االنتھاء من تصمیم البالطات والتصمیم المبدئى لالعمدة 

وھل االزاحة الناتجة فى حدود المسموح القوى االفقیة وخاصة الزالزل على المنشأ وبیان مدى تاثر المنشأ بالزلزال 

.بھ ام ال واالھم بعد ذلك اعادة تصمیم االعمدة ولكن تحت تاثیر القوى الراسیة والعزوم الناتجة من االحمال االفقیة

عند عمل نموذج للمنشأ فى الفراغ یتم ادخال البالطات لكل دور كما تم تصمیمھا وكذلك قطاعات االعمدة والكمرات 

.التاثیر الفعلى الواقع على المنشأ ومدى تاثر العناصر االنشائیةلكى نحسب

.یجب مراعاة اشتراطات الكود عند عمل النموذج ثالثى االبعاد وخاصة تخفیض جساءة القطاعات

3d sap model



Eng. Elsayed M. Elsheikh engsayed2007@yahoo.com Mob:
01061601529

Final Columns design Using CSICOL

بعد االنتھاء من المنشأ الفراغى واخراج ردود االفعال على االعمدة والحوائط الخرسانیة یتم عمل التصمیم النھائى
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Calculation sheet Contents

1- Design Criteria

- Project component.

- Design codes.

- Allowable stresses.

2- Structural analysis For floors

- Analysis Using SAP2000.

- Primary Design for Columns and Shear Walls.

- Design of Stairs.

3- Analysis For Lateral Loads

- EQ forces Calculation.

- 3D Analysis Using SAP200.

- Design of Columns by CSICol.

4- Design OF Foundation

-Analysis and design By SAP 2000.


