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:العملفریق

سھاد محمد رجوب      وفاء ربحي نجاجرة بیان عبد العزیز  النتشة  

م٢٠١٣-جامعة بولیتكنك فلسطین
:إشراف

التركسفیان.م

ملخص المشروع

حیث ،في منطقة عین سارة في مدینة الخلیلعامةتتلخص فكرة ھذا المشروع في التصمیم اإلنشائي لمكتبة

یتمیز ھذا المشروع بوجود مبنى قدیم قائم تم استغاللھ كمتحف أثري وإشادة مباني المكتبة حولھ بطریقة عصریة 

تجذب األفراد لمنشأة المكتبة حیث التجانس بین القدیم والمعاصر، فقد احتوت ھذه المكتبة على عدة فروع تلبي 

ات العمریة من أطفال وحتى كبار السن للقراءة والمطالعة بما یحتاجانھ من مساحات مناسبة حاجة جمیع الفئ

.وخدمات تصمیمیة ممیزة من توزیع مناسب لألثاث واإلضاءة المطلوبة لتحقیق الراحة واألمان  للمستخدمین

ACI(بناءا على متطلبات كود الخرسانة األمریكي -إن شاء اهللا -سیتم التصمیم  وستتم ،) 318_

,Autocad2007االستعانة ببعض برامج التصمیم اإلنشائیة وبرامج الرسم مثل  Office2007 , Atir

وسیتم االطالع على بعض ،ومن الجدیر بالذكر انھ تم استخدام الكود األردني لتحدید األحمال الحیةوغیرھا

صیلیة من تحدید و تحلیل للعناصر اإلنشائیة سیتضمن المشروع دراسة إنشائیة تفمشاریع التخرج السابقة، و 

ومن ثم التصمیم اإلنشائي للعناصر و إعداد المخططات التنفیذیة بناًء على التصمیم ،واألحمال المختلفة المتوقعة

.المعد لجمیع العناصر اإلنشائیة التي تكّون الھیاكل اإلنشائیة للمبنى

واهللا ولي التوفیق

The Structural Design Of Public Library At Middle City Of Hebron
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Project Abstract

The project is a public library in the city of Hebron is available where all the

requirements and activities needed by any reader, by providing spaces for references

and services, reading and electronic reading as well as a library for the children and

the old building that has been re-revived for a historical museum of the city and

references historic.

Will be design - God willing - based on code requirements for the American Concrete

(ACI _318) and will be drawing on some programs, design and construction drawing

programs such as Autocad2007, Office2007, Atir, etc. It is worth mentioning that the

use of code Jordanian to determine the loads of live and will be available on some

graduation projects the previous , and the project will study the construction of

detailed identification and analysis of the structural elements and different loads and

then the expected structural design of the elements and the preparation of shop

drawings based on design prepared for all the structural elements that are structural

frames of the building.
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 As = area of non-prestressed compression reinforcement.
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 Φ = strength reduction factor.

 εc = compression strain of concrete = 0.003mm/mm.

 εs = strain of tension steel.

 έs = strain of compression steel.

 ρ = ratio of steel area .
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مقدمة عامة عن المشروع  الفصل األول

2

:مقدمة ال١-١

تعتبر القراءة من أھم المھارات المكتسبة التي تحقق النجاح والمتعة لكل فرد خالل حیاتھ، وذلك انطالقا من 
أن القراءة ھي الجزء المكمل لحیاتنا الشخصیة والعملیة ، وھي مفتاح أبواب العلوم والمعارف المتنوعة، فقد دعا 

كما وقد حث اإلسالم على متابعة العلم ".اقرأ " كریم وھي إلیھا دیننا الحنیف في أول آیة نزلت على رسولنا ال
والعلوم المتنوعة عن طریق القراءة والمطالعة المستمرة للكتب واألبحاث وغیرھا مما قد ُیكسب المرء الثقافة 

.والعلم المطلوب ألي إنسان سلیم العقل لیبقى سلیم الجسد ایضا 

ل والذھن السلیم ، ترتقي بھ الى أعلى المستویات في التطور إن قراءة ومطالعة الكتب ھي ریاضة للعق
والتحضر، والبد أن یكون لھذه الریاضة الراقیـة شروط الستكمال أھدافھا دون أي شوائب، ومن أھم ھذه 

الشروط وجود أماكن مخصصة تجتمع فیھا ھذه الكتب واألبحاث والموسوعات القیمة وال غنى عن األجواء 
من ھنا تنبعث أھمیة المكتبات ،وال سیما العامة منھا ،  لجلوس المریحة ذات اإلضاءة المناسبة الھادئة وأماكن ا

.التي تجتمع فیھا عوامل الراحة لإلنسان المتطلع للقراءة 

فقد أصبحت المكتبات من أھم قدیما لم تكن مثل ھذه األماكن على أھمیتھا ذات اھتمام فردي كما ھو الیوم ،
المنشآت التي تحرص الحكومات على إنشائھا واالھتمام بتصمیمھا الخارجي والداخلي ، سواء على صعید 

باإلضافة الى االھتمام ، الشكل والجمال المعماري أو على صعید التصمیم اإلنشائي بما یوفر عامل األمان 
من ھنا نبع اھتمامنا بمثل ھذا المنشآت وقد ، احة للزوار والعاملین بترتیب كل من األثاث واإلضاءة بما یوفر الر

لمساق مقدمة مشروع التخرج لتصمیمھا بطریقة ممتازة تحقق " مكتبــة عامــة " حرصنا على تبني مشروع 
الجمال للمبنى وعامل األمان، وقد حرصنا على الحفاظ على وجود التكامل المناسب بین الجانب الجمالي 

ري والجانب اإلنشائي مع استغالل وجود المبنى القدیم للحفاظ على تراثنا القّیم لالستدالل على أھمیة المعما
.القراءة منذ القدم  
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تعریف عام بالمشروع٢- ١

حیث انھا تمثل جزء حیویًا من  ، المیادین مختلف في الباحثین عن المعرفة لتجمع ھي  مكان المكتبات العامة 

سبل الحصول على  المكتبات  النظم التعلیمیة ، وأجھزة تخزین واسترجاع المعلومات في العالم . كما وتھیئ

المعرفة المتراكمة على مر السنین من خالل الكتب واألفالم والتسجیالت ووسائل اإلعالم األخرى.

یستفید من المكتبات الطالب والمعلمون ومدیرو األعمال ورجال الدولة والباحثون والعلماء ،ھذا بجانب إشباعھا 

وتساھم المكتبات عملیًا في حفظ تراث الثقافات  لھوایات اآلخرین ، بما تقدمھ من ضروب المعرفة .كما

المكتبات أنھا تصنف الكتب  تصنیفا مدروسا، بحیث یستطیع الباحث  میزات أھم ومن والحضارات المختلفة،

ا الباحث أحد موظفي المكتبة أو احد رواد ذعن موضوع معین ایجاده بأسھل و أسرع الطرق ، سواء كان ھ

المكتبة،  حیث أن المكتبة تلبي  جمیع األنواع المختلفة من الكتب والموسوعات العلمیة ،لمختلف المجاالت 

االجتماعیة والعلوم العامة والعلوم التطبیقیة والتكنولوجیة والبیئة والھندسیة والمیادین ، كالعلوم االنسانیة و 

.بافرعھا كافة ، وعلوم الطب والفلك 

المشروع عبارة عن مكتبة عامة تتواجد في شارع عین سارة في الخلیل، تتوفر فیھ كافة المتطلبات 

ة  معرض للكتب وجزء منفصل مخصص لألطفال  حیث تضم المكتب. وتھیئة االجواء الھادئة والمریحة للقارئ 

ومتحف لبعض القطع  من الموروث  التاریخي ألھل المنطقة باالضافة الي الطوابق المخصصة للقراءة في

.مختلف المیادین العلمیة 

أسباب اختیار المشروع٣- ١

ود ةتع ارأھمی روعاختی ىالمش دةإل ورع ة      أم ات عام ود مكتب ر لوج ل تفتق ة الخلی ا أن مدین أولھ

ات             احات والفراغ ن المس ر م ص الكثی ى نق افتا إل ة إض ذه المدین كان لھ ة الس ع كثاف ب م احة تتناس بمس

ات   ذه المكتب ي ھ ة ف ة والخارجی ا . الداخلی ابثانی ارةاكتس يالمھ میمف رالتص ائیةللعناص ياإلنش ف

اني ة ،المب انيوخاص ة  ات العنذالمب ائیة المتنوع ر االنش افة. اص ى باإلض ادةإل ة زی نظم المعرف لل

ائیة ةاإلنش يالمتبع اف ذلك،بالدن ابوك ةاكتس ةالمعرف ةالعلمی ةوالعملی يالمتبع میمف ذتص وتنفی

. اهللاشاءإنالعملسوقفيالتخرجبعدستواجھناوالتياإلنشائیةالمشاریع

أھداف المشروع٤- ١

-:أھداف معماریة١-٤-١

زوار       ر وال ت نظ اریع تلف ذه المش اري       ،مثل ھ افي والحض ب الثق س الجان ا تعك ث انھ ة ، حی ب   للمدین ذلك یج ل

تحقق الوظائف والمتطلبات المختلفة التي من أجلھا سیتم بحیث وانتباه المواطنین الناحیة المعماریة التركیز الجید على 

دثا     إلى النواحي الجمالیة التي باإلضافةإنشاء ھذا المبنى، ا ح ل منھ اري أن یجع ا  یستطیع المعم ل    فنی الل الكت ن خ م

ذوق    للمكتباتویكون ،المتناسقة والعناصر المستعملة في الواجھات ور ال ى تط طابع معماري خاص بھا یدل عل

.والثقافي للمدینةالمعماري
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-:انشائیةأھداف٢-٤- ١

اكتساب المھارة في القدرة على اختیار النظام اإلنشائي المناسب للمشاریع المختلفة وتوزیع عناصره .١

.اإلنشائیة على المخططات، بما یتناسب مع التخطیط المعماري لھ

.القدرة على تصمیم العناصر اإلنشائیة المختلفة.٢

.تطبیق وربط المعلومات التي تم دراستھا في المساقات المختلفة .٣

.اتقان استخدام برامج التصمیم اإلنشائي.٤

ائیة        ر اإلنش ف العناص میم لمختل ل والتص ال التحلی و بذلك یمكن أن یعد المشروع بمثابة مرجع متكامل في مج
.في المباني لما یحویھ من أمثلة وتطبیقات على ھذه الموضوعات

:المسلمات ٥- ١
) .ACI-318-08(اعتماد الكود األمریكي في التصامیم اإلنشائیة المختلفة .١

.)Atir, Sap,safe،Etabs(استخدام برامج التحلیل والتصمیم اإلنشائي مثل .٢

. Microsoft office Word & Power Pointمثل رامج أخرى ب.٣

)المشروع(مشكلة البحث ٦- ١

، لمكتبة عامة محیطة بمبنى قدیم قائم على قطعة األرضتتلخص مشكلة البحث في عمل تصمیم انشائي متكامل 

مع األخذ بعین االعتبار عامل األمان ، و العناصر الجمالیة ، بحیث یراعي ھذا التصمیم االھداف المعماریة 

و یتلخص التصمیم االنشائي في توزیع العناصر االنشائیة بما یتفق  و المخططات المعماریة وكذلك ، للمنشأ 

. تصمیم ھذه العناصر 

)حدود المشروع(نطاق المشروع ٧- ١

ف      ة لمختل یة المطلوب ائیة الھندس ات اإلنش داد المخطط ى إع روع عل ذا المش ي ھ ة ف ر الدراس وف تقتص س

دة   ة المع امیم المعماری ع التص امیم م ذه التص ل ھ ا، لتتكام ى تنوعھ ودة عل اني الموج ي المب ائیة ف ر اإلنش العناص

.مسبقا

-:محتویات المشروع ٨-١

:الفصل األول

.المشروعمقدمة عامة عن 

:يالثانالفصل

.الوصف المعماري للمشروع
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:الفصل الثالث

.، و الوصف الوظیفي لھذه العناصرة اإلنشائیة للمشروع بما یحتویھ من عناصر إنشائیة وأحمالسالدرا

:ل الرابعالفص

.التحلیل والتصمیم اإلنشائي للعناصر اإلنشائیة 

:الخامسالفصل 

.نشائیةاإلالمعماریة و المخططات مالحق

:المخطط الزمني لمراحل العمل بالمشروع٩- ١

دراسة المخططات المعماریة وذلك للتأكد من صحتھا من النواحي المعماریة وتوافقھا مع أھداف-١

.المشروع

ألنسب لتوزیع ھذه العناصر  كاألعمدة والجسورلیة اواآلللمبنىدراسة العناصر اإلنشائیة المكونة -٢

.بشكل ال یصطدم مع التصمیم المعماري الموضوع ویحقق الجانب االقتصادي و عامل األمانواألعصاب 

.األحمال المؤثرة علیھاتحدید العناصر اإلنشائیة واختیار-٣

.على نتائج التحلیلء تصمیم العناصر اإلنشائیة بنا-٤

.التصمیم عن طریق برامج التصمیم المختلفة-٥

.إنجاز المخططات التنفیذیة للعناصر اإلنشائیة التي تم تصمیمھا -٦

.للعملالمقترحةالخطواتوفقبالمشروعالعمللمراحلالزمنيالمخطط) ١-١(رقمالجدولیبین

المخطط الزمني للمشروع الفصل األول): ١-١(الجدول 

12345678910111213141516الفعالیات            االسابیع
اختیار المشروع

دراسة المخططات المعماریة
دراسة المبنى انشائیا

توزیع االعمدة
التحلیل االنشائي للمشروع
التصمیم االنشائي للمشروع

اعداد المخططات
كتابة المشروع

عرض المشروع
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الفصل الثاني

الوصـف الِمـعـَمــاري

.مقدمة  ال١- ٢

.لمحة عامة عن المشروع ٢-٢

.فكرة المشروع ٣- ٢

.موقع المشروع  ٤- ٢

.وصف الطوابق ٥- ٢

.الواجھات ٦- ٢

.وصف الحركة و المداخل ٧- ٢

.المداخل٨- ٢
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:ة  ـدمـقـمال١- ٢

تعتبر العمارة أم العلوم الھندسیة، وھي لیست ولیدة ھذا العصر؛ بل ھي  منذ أن خلق اهللا تعالى اإلنسان الذي أطلق 
العنان لمواھبھ و خواطره، فانتقل بھذه المواھب من حیاة الكھوف إلى أفضل صورة من صور الرفاھیة، مستغًال ما 

.جمال لھذه الطبیعة الخالبةوھبھ اهللا من

وإذا كان لكل . وبھذا أصبحت العمارة فن وموھبة وأفكار، تستمد وقودھا مما وھبھ اهللا للمعماري من مواھب الجمال
فن أو علم ضوابط وحدود یقف عندھا فإن العمارة ال تخضع ألي حد أو قید، فھي تتأرجح مابین الخیال والواقع؛ 

یة متناھیة البساطة والصراحة تثیر فینا بعض الفضول رغم أنھا قد تخبئ لنا العدید من المفاجآت والنتیجة قد تكون أبن
.عندما ندخلھا ونتفاعل مع تفاصیلھا

وقد یبدو المبنى بسیطًا من الخارج، وكأنھ مفكك إلى عدة قطع ضخمة دون الشعور باالتصال بین ھذه القطع؛ مع أنھا 
وقد یعتمد المبنى في تركیبتھ الھندسیة اعتمادًا كلیًا على . ة عبر عدة فراغات وجسورفي حقیقة األمر متصلة ومترابط

شكل ھندسي منتظم كوحدة متكررة في كل أجزاء المبنى، وإن كانت أحیانًا تّحرف وتقطع لتخرج بتركیبة بصریة ال 
.توحي بارتباطھا بالشكل المنتظم

دة مراحل حتى یتم إنجازه على أكمل وجھ، تبدأ أوال بمرحلة التصمیم إن عملیة التصمیم ألي منشأ أو مبنى تتم عبر ع
المعماري حیث یتم في ھذه المرحلة تحدید شكل المنشأ ویؤخذ بعین االعتبار تحقیق الوظائف والمتطلبات المختلفة 

بعاد المطلوبة التي من أجلھا سیتم إنشاء ھذا المبنى، حیث یجري توزیع أولي لمرافقھ، بھدف تحقیق الفراغات واأل
وتحدید مواقع األعمدة والمحاور، وتتم في ھذه العملیة أیضا دراسة اإلنارة والتھویة والحركة والتنقل وغیرھا من 

.المتطلبات الوظیفیة

وبعد االنتھاء من مرحلة التصمیم المعماري وإخراجھا بصورتھا النھائیة تبدأ عملیة التصمیم اإلنشائي التي تھدف إلى 
عاد العناصر اإلنشائیة وخصائصھا اعتمادا على األحمال المختلفة الواقعة علیھا والتي یتم نقلھا عبر ھذه تحدید أب

.العناصر إلى األساسات ومن ثم إلى التربة

:لمحة عامة عن المشروع ٢- ٢

لمدى تقدم األمم ال یخفى على احد منا أھمیة المكتبات وما تحتویھ من كتب وكنوز في داخلھا ، السیما أنھا مقیاس 
وتطورھا وھي أیضا مرآه تعكس مدى وعي وثقافة مجتمع عن غیره ، وتعتبر دراسة مباني المكتبات من الدراسات 

و من ھنا جاءت فكرة تصمیم . الھامة في مجال أدبیات المكتبات والمعلومات ، ودلك لما تمثلھ ھده المباني من اھمیة 
في جدب المجتمع وتوعیتھ بأھمیة الكتاب من خالل تصمیم معماري یلفت مكتبة عامة ، حیث تمثلت أھداف البحث 

انتباه جمیع من رآه ویحضھ لدخول وزیارة فراغاتھ الداخلیة التي تمثل المرجع األساسي للطالب المدرسي والجامعي 
. تقنیات و وسائل حدیثة وتستخدموالباحث العلمي وتوفر خدماتھ ونشاطات ثقافیة تواكب حاجات العصر الحدیث 

:المشروعفكرة٣- ٢
ت فكرة المشروع من اصل وجود البناء القدیم في الموقع ، حیث شكل ھدا البناء المحور االساسي للمشروع نظرا جاء

.ألھمیتھ في عكس الطراز القدیم لمدینة الخلیل 
المدینة ، حیث قربھ من مراكز النشاط وبحكم وجود ھدا المبنى في موقع استراتیجي على شارع رئیسي شریاني في

التعلیمي والثقافي والترفیھي والتجاري ، انبثقت فكرة وجود مكتبة عامة مرتبطة بھ نظرا لحاجة مدینة الخلیل لمثل ھدا 
.المشروع 

یثة ، من خالل فكرة المشروع  تم الربط بین القدیم والحدیث من خالل جسور تنقل الزائر بین العمارة القدیمة والحد
واستخدام عناصر قدیمة بطراز حدیث مثل فكرة الفناء حیث تم توظیفھ في المشروع لیشكل حلقة وصل بین 

.العمارتین
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فقد كانت  الفكرة في عدم طمس مالمح المبنى القدیم ،وبحكم وجود شارع  رئیسي وشارع فرعي ألرض المشروع
.اخفاءه وترتیب عناصر المشروع بحیث تحتضن المبنى القدیم دون

:موقع المشروع ٤- ٢

لتصمیم أي مشروع فإنھ ینبغي دراسة الموقع المراد إنشاء المبنى علیھ بعنایة فائقة سواء تعلق ذلك بالموقع الجغرافي 
بحیث تكون العناصر القائمة وعالقاتھا بالتصمیم المقترح في تناسق ، أم بتأثیر القوى المناخیة السائدة في المنطقة

رة عامة عن عناصر الموقع، من توضیح لألرض المقترحة للبناء فلذلك یجب إعطاء فكاألمثللتحقیق التصمیم 
. ولعالقة الموقع بالشوارع والخدمات المحیطة، و ارتفاع المباني المحیطة، واتجاه الریاح السائدة ومسار الشمس

:أھمیة الموقع وأسباب اختیاره  ١-٤- ٢

ال تقیم بشكل أساسي لتوفر قطعھ األرض بل تقیم  على أسس إلقامة مشروع المكتبة العامة  اختیار ارض ةإن عملی
ومعاییر تساعد في وضع قرار سلیم یوجھ المشروع إلى ذلك المسلك الذي یضفي على خدمات المشروع وأجزائھ  

المشروع في وفیما یلي عدة نقاط مھمة في عملیة اختیار ارض . صبغھ التكامل والتوافق مع النسیج الحضري العام 
: الخلیل مدینة

ھو الجانب الذي یختص في دراسة موقع األرض بالنسبة للنسیج العمراني  بشكل عام ، :الموقع جغرافیھ .-١
.وتأثیر الموقع على وظیفة المبنى ، ودراسة المناخ وطبوغرافیة األرض 

.ع ھو الجانب الذي یتم فیھ دراسة الطرق الرئیسیة والفرعیة المؤدیة للموق: شبكھ المواصالت-٢
ھو الجانب الذي یتحدث عن طبیعة األرض من حیث احتوائھا على الغطاء النباتي من :الغطاء النباتي-٣

.أشجار ونباتات 
،صناعیة ، سكنیة، أم ةطبیعة المباني المحیطة  بقطعة األرض ونوعھا ، تجاری:أنماط المباني المحیطة -٤

عھ األرض وتأثیرھا على المبنى المراد إنشاؤه ، ونوعیة  مواد البناء وكیفیھ تأثیر ھذه المباني على قط. الخ ...خدماتیة 
. المستخدمة في المباني المحیطة وارتفاعاتھا إن وجدت 

:من خالل الدراسة  والتحلیل واإلحصائیات ،تم اعتماد مدینة الخلیل إلقامة المشروع وذلك بناءا على االسباب التالیة 

.مكتبة عامة بمساحة تتناسب وكثافة عدد السكان الكبیر في المدینة تفتقر مدینة الخلیل لوجود -١

نالحظ وجود مكتبات عامة في شمال فلسطین أكثر من ٢٠١٠من خالل احصائیات الجھاز الفلسطیني لعام -٢

.مكتبة ١٥مكتبة أما وسطھا وجنوبھا فال یتجاوز العدد ٤٠جنوبھ ، حیث تتواجد في الشمال ما یقارب 

.عامة المتواجدة في المدینة لم تصمم وفقا للمعاییر التخطیطیة والتصمیمیة الخاصة ببناء المكتبات المكتبة ال-٣

.توفر قطع أراضي في المدینة وفقا للمعاییر الالزمة إلقامة مشروع المكتبة -٤

یربط عین سارة تقع قطعة األرض المقترح إقامة المكتبة العامة  فیھا على  شارع عین سارة الرئیسي وشارع فرعي 

.م عن سطح البحر٩٢٠مقابل مدرسة الحسین للبنین حیث ترتفع حوالي ، ومنطقة المحاور  

على شارع عین سارة تحقق المعاییر التي تم تحدیدھا الختیار ارض المشروع ةیمكن القول أن االرض الواقع

:وذلك من خالل 

.سھولة المواصالت للموقع -١
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).مراكز تعلیمیة وثقافیة وترفیھیة(مراكز نشاط قرب قطعة االرض من -٢

الموقع یجذب القراء والمرتادین من جمیع االتجاھات ویقع على منطقة تقاطع طرق بحیث یمكن للقادم رؤیة -٣

.المكتبة بسھولة 

.یتمیز الموقع بالتھویة الجیدة واالضاءة الطبیعیة الممتازة ، فال یحاط بمبان كثیرة -٤

.مدخل في مستوى الشارع الموقع یسمح بوجود -٥

وبناءا على االسباب التي تم ذكرھا سابقا  أتت الحاجة لتصمیم المكتبة العامة في مدینة الخلیل لتحقیق االھداف الثقافیة 
.المرجوة وتوفیر البیئة المناسبة للقراء والباحثین  ؛ وبذلك تطویر القطاع الثقافي في المدینة 

:الموقع العام٢-٤- ٢
ع العام للمبنى جاء ملبیا لجمیع احتیاجات المكتبة العامة من توفیر مساحات واسعة مبلطة وخضراء تستخدم الموق

فالموقع یترك مساحة امامیة مبلطة جمیلة . للقراءة باالضافة الى استیعاب عدد كافي من السیارات لخدمة الزائرین 
للقراءة الخارجیة ، باالضافة الى توفیر مساحات واسعة جدا بجانبھا تم تصمیم تالل خضراء رائعة یستخدمھا القراء 

بین المبنى القدیم والحدیث وتوفیر حدائق موزعة في انحاء الموقع ، أما بالنسبة للساحة الخلفیة للمشروع فقد تم عمل 
.عدد من المواقف الخاصة لخدمة المكتبة و موظفیھا من سیارات وشاحنات 

األرض المقترحة للمشروع ) ١- ٢(الشكل 
)٧()جامعة بولیتكنك فلسطینGIS(الباحث بتصرف عن :المصدر 
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:وصف المبنى٣-٤- ٢
مبنى القدیم حیث تم اعادة احیاء المبنى الباالضافة الىیتكون المبنى من الدور األرضي المتمثل بمكتبة األطفال ، 

.لیشكل متحف تاریخي للمدینة 
األول فانھ یشكل الدخول الى المشروع المتمثل بالطابق األول للبناء القدیم ومن ھنا تم عمل بعض الفراغات أما الدور 

ومد جسور باتجاھین للربط بین . المعماریة العادة احیاء ھدا المبنى من كافتیریا و أمن و غرف الیداع الحقائب 
ھة و الوصول الى فراغات القراءة في المكتبة من جھة المبنى القدیم والحدیث لیتم الوصول الى معرض الكتاب من ج

أخرى ، ومن ھنا یضم الطابق األول للمكتبة فراغ المصادر و المراجع الیدویة و االلكترونیة وفراغ الدوریات 
.والحركة العمودیة المتمثلة باالدراج والمصاعد وفراغ  الخدمات الفنیة التي یتم الوصول الیھا من مدخل خلفي 

الطابق الثاني فراغات القراءة التي تحتوي على الكتب العلمیة و الطبیعیة باالضافة الى استخدام القراءة یضم 
االلكترونیة في جمیع أقسام المكتبة ، ویضم فراغ االدارة الدي یشمل قیم المكتبة  واالدارة المالیة و موظفیھا وخدمة 

.لقراءة التي تضم الكتب التاریخیة والدینیة أما الطابق الثالث فیحتوي على فراغات ا. االجازات 

:مساحة الموقع ٤-٤- ٢

.دونم ٩تبلغ مساحة قطعة األرض المقترحة إلقامة المشروع حوالي 

: الطبوغرافیة للموقع ٥-٤- ٢
حیت یشكل میلھا الى ،مع وجود اختالف منسوب بسیط فیھا، تتمیز قطعة األرض المقترحة بأن طبوغرافیتھا سھلة

.، حیث یساعد في على إعطاء صورة جمالیة لألرض وللتصمیم علیھاتقریبا % ٣

طبوغرافیة الموقع واستعماالت المباني حول قطعة األرض ) ٢-٢(الشكل 
)٣(.بلدیة الخلیل : المصدر 
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:حركة الریاح ٦-٤- ٢
تعتبر الریاح من أھم  العوامل الرئیسیة التي یجب أخذھا بعین االعتبار أثناء عملیة تحلیل الموقع لما لھا من تأثیر على 

.المباني لكونھا تعتبر حمال اضافیا على المنشأ 
اخفض ساعة ، حیث یبلغ أقصاھا بشھر كانون االول ، و/كم ٩.٩یصل معدل الریاح السنوي في مدینة الخلیل الى 

)١(. ساعة /كم ٦.٨معدل لھا في شھر تشرین الثاني حیث یسجل 

تتعرض مدینة الخلیل للریاح الشمالیة الغربیة والریاح الشرقیة في فصل الشتاء ، وھي ریاح جافة باردة لقدومھا من 
المناطق الشرقیھ الباردة ، أما في فصل الصیف فیھب علیھا الریاح الغربیة والشمالیة الغربیة حیث تلطف حرارة 

ھي جافة حارة نسبیا ، وریاح الخماسینیة تھب من المناطق شھور الصیف ، والریاح الشرقیة والشمالیة الشرقیة و
) ٢٠١٣الحمامدة ،(. الجنوبیة وتكون حارة جافة محملة بالغبار 

الریاح التي تھب على الموقع ) ٣-٢(الشكل 
)٣(.بلدیة الخلیل: المصدر 

:حركة الشمس ٧-٤- ٢
لذلك یجب دراسة حركة الشمس بالموقع وتحدید مدة إن دراسة حركة الشمس من العوامل المھمة في تحلیل المبنى، 

فالشمس االشعاع الشمسي وشدتھ ومعرفة االتجاه المطلوب للحصول على االضاءة المناسبة و تجنب االشعة الحادة 
ھي وسیلة ،طاقة مرغوب فیھا، وتوجیھ المبنى تجاه الشمس مع حمایتھ من السطوع الواقع علیھ من المنطقة الغربیة 

.ناجحة في الحصول على أكبر قدر ممكن من الطاقة الشمسیة في أیام البرد، والتقلیل من كمیة الطاقة المستھلكة للتدفئة

یوم ، ویختلف ھذا من شھر الى اخر فبینما یزداد / ساعة ٨.٣لخلیل الى یصل معدل االشعاع السنوي في مدینة ا
یوم في شھر / ساعة ٤,٧یوم ، كان أدنى معدل لھ / ساعة ١١.٨معدل االشعاع الشمسي في شھر تموز لیصل الى 

)١(. كانون األول 

حركة الشمس في الموقع ) ٤-٢(الشكل 
)٣(.بلدیة الخلیل : المصدر 
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: النسبیة ودرجة الحرارة الرطوبةو األمطاركمیة٨-٤- ٢
مدینة الخلیل بأنھ جاف وحار صیفًا ومعتدل وماطر شتاًء، ومناخ یعرف یتأثر بمناخ فلسطین الذي مدینة الخلیل مناخ 

، فیصل مجموع كمیة االمطار السنوي الى یتباین تبعًا للتضاریس والمسطحات المائیة المجاورة والبعد عن الصحراء
ویتراوح % ٥٦ملم ویتراوح ھذا من شھر الى اخر كما ویصل معدل الرطوبة النسبیة في مدینة الخلیل الى ٣.٧٣٩
أما بالنسبة الى درجة الحرارة فتصل .في شھر كانون الثاني وایلول % ٦٦في شھر تشرین الثاني الى % ٣٨بین 

)١(. درجة مئویة سنویا ١٤.٩حوالي 

-:المساقط األفقیةوصف٥- ٢
:وھي على النحو التالي تعددت طوابق المبنى بحیث تتیح الراحة اثناء استعمالھ 

-:الطابق األرضي  ١-٥- ٢

. بق األرضي بشكل عام إلحیاء المبنى القدیم حیث تم اعتباره متحف تاریخي للمدینة اتم استغالل الط
صیانة  باإلضافة الى اماكن جمالیة غرفة ، ضّم الطابق فراغات عامة لموظفي المكتبة ومكتبة األطفال 

) .٥- ٢(ھو موضح في الشكلكما.   وتاریخیة متعددة 

.المسقط األفقي للطابق األرضي ) : ٥-٢(الشكل 
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-:األول الطابق ٢-٥- ٢
یشكل دخول الى المشروع المتمثل بالطابق االول للبناء القدیم ومن ھنا تم عمل بعض الفراغات 

إلعادة احیاء ھذا المبنى من كافیتریا وامن وغرف إلیداع الحقائب  ومد جسور باتجاھین للربط بین 
غات القراءة في المبنى القدیم والحدیث لیتم الوصول  الى معرض الكتاب من جھة والوصول الى فرا

المكتبة من جھة اخرى  ومن ھنا  یضم الطابق األول للمكتبة فراغ  المصادر والمراجع الیدویة 
وااللكترونیة وفراغ الدوریات والحركة العمودیة المتمثلة باألدراج والمصاعد وفراغ الخدمات الفنیة 

) .٦-٢(ھو موضح في الشكلكما. التي یتم الوصول الیھا من مدخل خلفي 

.المسقط األفقي للطابق األول) : ٦-٢(الشكل 

-:الثانيالطابق ٣-٥- ٢
یضم الطابق الثاني فراغات القراءة التي تحتوي على الكتب العلمیة والطبیعیة باإلضافة الى استخدام 

واالدراة المالیة ویضم فراغ االدراة الذي یشمل قیم المكتبة ، القراءة االلكترونیة في جمیع اقسام المكتبة 
) .٧- ٢(ھو موضح في الشكلكما.  وموظفیھا وخدمة االجازات 

المسقط األفقي للطابق الثاني ) ٧-٢(الشكل 
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-:الثالثالطابق ٤-٥- ٢
ھو موضح كما. الطابق الثالث على فراغات القراءة التي تضم الكتب التاریخیة والدینیة یحتوي

) .٨-٢(في الشكل

.المسقط األفقي للطابق الثالث ) : ٨-٢(الشكل 

-:الواجھات ٦- ٢
ت زجاجیة تحقق معنى العمارة الحدیثة وتبرز جمال المبنى القدیم  حیث اتخذت طابع واجھااستخدامتم 

.الحداثة واتسمت بالرقي والبساطة 
افقیة وعمودیة على وبما أن مشروع المكتبة بحاجة الى معالجات بیئیة معینة فقد تم وضع كاسرات

.الواجھات تسمح ألشعة الشمس الغیر مباشرة بالنفاذ الى داخل الفراغ المعماري 

:الواجھة الشمالیة١-٦- ٢
.وجمالیة توزیع الكتل المعماریة ، للمبنى رئیسيالمدخل الو یظھر فیھا 

.الواجھة الشمالیة ): ٩-٢(الشكل 
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:الجنوبیة الواجھة٢-٦- ٢
.أوضحبشكل الكتل المعماریةو تظھر آخر للمبنى لفیھا مدخو یظھر 

.الواجھة الجنوبیة الغربیة ) :١٠-٢(الشكل 

:الشرقیة الواجھة ٣-٦- ٢

.الواجھة الشرقیة) :١١-٢(شكل لا

:االغریبة  الواجھة٤-٦- ٢

.الواجھة الغریبة  ) :١٢-٢(الشكل 
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:وصف الحركة٧- ٢
والسھولة واألمان، حیث تم مراعاة الراحة انيالمبحولتتعدد أشكال الحركة بحیث المنشأةتم تصمیم 

والعمودیةاألفقیةو داخلیا بالحركة إلى  مباني المكتبة  في الحركة ، والتي تتمثل خارجیا في الوصول 
.خارج المباني و تعدد الطرق الموصلة إلیھاوكذلك سالسة الحركة

بالحركة الراسیة بین الطوابق فإنھا تتم من خالل األدراج حیث أنھا تأخذ أماكن متعددة في وفیما یتعلق 
.المباني وھذا بدوره یسھل الحركة األفقیة داخل الطوابق والحركة الراسیة بینھا 

:المداخل ٨- ٢
یث یوجد ثمانیة یحتوي المشروع على مداخل متعددة وذلك لتسھیل التنقل والحركة داخل مباني المشروع ح

:وزعت على النحو التاليمداخل 
وھو المدخل الرئیسي والوحید للمبنى ھذا ویقع على : المدخل الشمالي الشرقي لمبنى مكتبة األطفال-١

.یمین المدخل الرئیسي ألرض المشروع وھو على شكل مدخل أرضي سھل الوصول الیھ
.ابلة على ارتفاع طابق على شكل أدراج متق:المدخل الشرقـي للمبنى القدیـم -٢
وھو على شكل جسر في الھواء یصل لمبنى المكتبة " المتحف"للمبنى القدیم المدخل الجنوب الغربي-٣

"book show "الى مدخل المبنى في الجھة المقابلة وھو على شكل درج بإرتفاع طابق باإلضافة
. واحد 

وھو لتسھیل الحركـة من الجھة الشمالیة للمبنىعلى شكل درج جانبي : المدخل الشمالي للمتحف -٤
. للمبنى 

" .منطقة الجلوس والقراءة "حیث یصل ھذا المدخل للجزء الخلفي للمكتبة :المدخل الخلفي للمتحف -٥
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ثـــالـــثـــل الــصــفــال

يــاِئــــَشـــْف اإلنــــوصـــــال

. مقدمة ال١-٣

.الھدف من التصمیم اإلنشائي ٢-٣

. مراحل التصمیم اإلنشائي ٣-٣

.األحمال٤-٣

. االختبارات العملیة ٥-٣

. العناصر اإلنشائیة المكونة للمبنى ٦-٣

.د فواصل التمد٧-٣

. برامج الحاسوب٨-٣
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مــقـدمـة :- ٣- ١

فبعد االنتھاء من مرحلة ،للتجزئة إن عملیة التصمیم اإلنشائي ألي منشأ ھي عملیة متكاملة غیر قابلة

أجزاء المبنى ننتقل إلى مرحلة دراسة العناصر اإلنشائیة الموجودة في مختلف ،الوصف المعماري للعناصر 

على أرض الواقع بحیث النظام اتنفیذ ھذمراعاة قابلیة مع ،لمبنى المكتبةنظام اإلنشائي األمثلمن اجل تحدید ال

.ونحافظ على التصامیم المعماریةآمنیكون المبنى 

في ھذه الفصل نجري دراسة للعناصر اإلنشائیة المختلفة من أعمدة وجسور وأساسات وغیرھا من العناصر 

حدید قیم األحمال المختلفة على كل عنصر من ھذه العناصر و نوع ھذه األحمال من كما سیتم أیضا تواإلنشائیة

كل ذلك وفقا للمتطلبات و المقاییس و . أحمال میتة أو أحمال حیة أو أحمال بیئیة أخرى بحسب العنصر اإلنشائي

.المواصفات القیاسیة التي سنذكرھا الحقا

الھدف من التصمیم اإلنشائي ٣- ٢

م اإلنشائي بشكل أساسي الى إنتاج منشأ متقن ومتزن من جمیع النواحي الھندسیة واإلنشائیة ومقاوم لجمیع یھدف التصمی

لذا البد ان یراعى . ثلوجالویاحالروزالزلأحمال میتة وحیة وأیضا أحمال بیئیة من تأثیر الالمؤثرات الخارجیة من 

:فیھ المعاییر التالیة 

 األمانSafety ) :(في المكان المناسب المناسبول إلیھ من خالل اختیار العنصر اإلنشائي یتم الوص ،

.القادر على مقاومة األحمال و اإلجھادات التي یتعرض لھا بأمان

 التكلفةCost) :( ومقاطع مناسبة التكلفة و كافیة للغرض المستخدمة مواد البناء أنواع یتم تحقیقھا عن طریق

.المبالغة فیھا من دون، الذي ستستخدم من أجلھ

ضمان كفاءة االستخدام(Serviceability)تشوه التي و تجنب التشققات من حیث تجنب أي ھبوط زائد

. و تضعفھ إنشائیاً ، المبنى معماریًا 

الرونق الجمالي المبنى .

اإلنشائيمراحل التصمیم ٣- ٣

:اإلنشائي إلى مرحلتین رئیسیتینیمكن تقسیم مراحل التصمیم

-:مرحلة االولى ال.١
باإلضافة لفھم المشروع من جمیع ، وھي الدراسة األولیة للمشروع من حیث طبیعة المشروع وحجمھ

ثم عمل التحالیل اإلنشائیة األساسیة للمشروعوتحدید مواد البناء التي سوف یتم اعتمادھا ، جوانبھ المختلفة 
.واألبعاد األولیة المتوقعة منھ، لھذا النظام 
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: لمرحلة الثانیةا.٢
بشكل مفصل ودقیق وفقًا للنظام اإلنشائي الذي تّم ، تتمثل في التصمیم اإلنشائي لكل جزء من أجزاء المنشأ 

اختیاره وعمل التفاصیل اإلنشائیة الالزمة لھ من حیث رسم المساقط األفقیة والقطاعات الرأسیة وتفاصیل 
.تفرید حدید التسلیح

المؤثرة على المبنى:- األحـمـال ٣- ٤

انھیارالبد للعناصر اإلنشائیة التي یتم تصمیمھا أن تكون قادرة على تحمل األحمال الواقعة علیھا دون حدوث 

- :وھي كما یليعدة أنواعتقسم األحمال التي یتعرض لھا المبنى إلى .للمنشاة 

-:األحمال المیتة ١-٤- ٣

ي یتكون من أوزان مواد البناء المستخدمة حیث تتضمن جمیع ھي أحمال تنجم عن وزن المبنى الذاتي الذ

.واالتجاهثابتة المقدار دائمالعناصر اإلنشائیة و التجھیزات الثابتة فھي أحمال تالزم المبنى بشكل 

.یبین الكثافات النوعیة للمواد المستخدمة في المشروع ) ١-٣(الجدول فیة وفیما یتعلق بالكثافة النوع

.الكثافة النوعیة للمواد المستخدمة ) ١-٣(جدول 

kN/m2 1.5 = (Partition ) أحمال القواطع

-:األحمال الحیة٢-٤- ٣

، والمعدات ة، األثاث، االجھزمستمرة كاألشخاصوھي األحمال التي تتغیر من حیث المقدار والموقع بصورة 
، وتعتمد قیمة ھذه األحمال على طبیعة االستخدام للمنشأ و یؤخذ عادة مقدارھا من جداول خاصة في الكودات 

.حددة بالرجوع  إلى الكود األردنيیبین األحمال الحیة في المشروع والم) ٢-٣(والجدول ، المختلفة

)٤(.للمبنىالحیة األحمال) ٢-٣( جدول

الرقم 
المتسلسل

الحمل الحي          طبیعة االستخدام
)kN/m²(

5المكتبات 1
3األدراج2

الرقم 
الكثافة المستخدمة          المادة المستخدمةالمتسلسل

)kN/m³(
22المونة والقصارة1
16الرمل2
25الخرسانة3
10الطوب4
23البالط5
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:األحمال البیئیة٣-٤- ٣

ج والریاح وأحمال الھزات وتشمل األحمال التي تنتج بسبب التغیرات الطبیعیة التي تمر على المنشأ كالثلو
و ، واألحمال الناتجة عن ضغط التربة، وھي تختلف من حیث المقدار واالتجاه ومن منطقة ألخرى، األرضیة

-:یمكن اعتبارھا جزءًا من األحمال الحیة وھي كما یلي

:أحمال الریاح١-٣-٤-٣

وھي القوى التي تؤثر بھا الریاح تفعة لمرتؤثر على المبنى ویظھر تأثیرھا في المباني اأفقیةعبارة عن قوى 
على األبنیة أو المنشآت أو أجزائھا، وتكون موجبة إذا كانت ناتجة عن ضغط وسالبة إذا كانت ناتجة عن شد، 

وتحدد أحمال الریاح اعتمادًا على ارتفاع المبنى عن سطح . )KN/m2(الكیلو نیوتن للمتر المربعبوتقاس 
وتتم مقاومة ھذه األحمال من ، اني سواء كانت مرتفعة أو منخفضةة من مبوالموقع من حیث اإلحاطاألرض

.خالل جدران القص التي یتم توزیعھا بناء على األحمال المؤثرة علیھا

DIN)األلمانيوسیتم اعتماد الكود  للحصول على قیم قوى الریاح االفقیة ، وھذا یظھر جلیا ( 1055-5
- :الموضح فیما یلي ) ٣-٣(الجدول رقم في المعادلة التالیة ، وباستخدام

DINسرعة وضغط الریاح اعتمادا على الكود االلماني ) ٣–٣( جدول  1055-5)٣(

>100>20 to 100>8 to 200 to 8Height Above the surface(m)

45.64235.828.3Wind Speed (m/sec)

1.301.10.800.50Wind velocity Pressure (KN/
m² )

1600
v²

q حیث أن:

q :(wind velocity pressure) الضغط الدینامیكي للریاح على ارتفاع محدد من منسوب سطح
/KN(المحیطة األرض m²( .

V : السرعة التصمیمیة للریاح(m/sec).



اإلنشائيالوصفثالثصل الالف

21

ح على المباني من حیث ارتفاع المبنى والبیئة المحیطة بھ تأثیر الریا) ١- ٣(ویبین الشكل 

.

)٣(.والبیئة المحیطة االرتفاع تأثیر الریاح على المباني من حیث ) ١-٣(الشكل 

:وجـلـثــال الـمــأح٢-٣-٤-٣

اعتمادًا ھي األحمال التي یمكن أن یتعرض لھا المنشأ بفعل تراكم الثلوج، ویمكن تقییم أحمال الثلوج 

:على األسس التالیة

عن سطح البحرةارتفاع المنشأ.

میالن السطح المعرض لتساقط الثلوج.
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.و الجدول التالي یبین قیمة أحمال الثلوج حسب االرتفاع عن سطح البحر حسب الكود األردني

)٤(.أحمال الثلوج حسب االرتفاع عن سطح البحر): ٤- ٣(الجدول 

و الذي یساوي ، استنادًا إلى جدول أحمال الثلوج السابق وبعد تحدید ارتفاع المبنى عن سطح البحر
:حساب أحمال الثلوج كاألتيوتبعًا للبند الثالث تم) م920(

 /m²)(KN3.1
400

400920
400

400









L

L

L

s

s

h
s

:زالزلــال الــمــأح٣-٣-٤-٣

االلتواءیتولد عنھا عزوم منھا عزم من أھم األحمال البیئیة التي تؤثر على المبنى و ھي عبارة عن قوى أفقیة

ح كافي یضمن سالمة المبنى ویمكن مقاومتھا باستخدام جدران القص المصممة بسماكات و تسلیاالنقالبوعزم 

یجب مراعاتھا في عملیة التصمیم لتقلیل الخطورة والمحافظة على أداء التيعند تعرضھ لمثل ھذه األحمال 

.المبنى لوظیفتھ أثناء الزالزل

االختبارات العملیة:  ٣- ٥

یع األعمال التي لھا عمل الدراسات الجیوتقنیة للموقع، ویعنى بھا  جم، یسبق الدراسة اإلنشائیة ألي مبنى 
وتحلیل المعلومات وترجمتھا للتنبؤ بطریقة ، عالقة باستكشاف الموقع ودراسة التربة والصخور والمیاه الجوفیة 

وأكثر  ما یھتم بھ المھندس اإلنشائي ھو الحصول على  قوة تحمل التربة ،  عند البناء علیھا،تصرف التربة 
 )Bearing Capacity (میم أساسات المبنىالالزمة لتص .

حرلبعلو المنشأ عن سطح ا (H)
)بالمتر (

(KN /M²)أحمال الثلوج
h < 2500

500 > h > 250(h-250)/800

1500 > h > 500(h-400) / 320
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العناصر اإلنشائیة المكونة للمبنى:  ٣- ٦

لتصبح كتلة واحدة ، المبنى ھو عبارة عن محصلة التحام العناصر اإلنشائیة مع بعضھا البعض 

العقدات :، ومن أھم ھذه العناصرمنتصبًا أمام األحمال التي یتعرض لھا ، متكاملة ال یعتریھ أي شائبة 

.ور واألعمدة والجدران الحاملة واألساسات وغیرھاوالجس

:العقدات١-٦- ٣

بسبب األحمال المؤثرة علیھا إلى العناصر اإلنشائیة أسیةالقوى الرالتي تقوم بنقلعبارة عن العناصر اإلنشائیة 
.الحاملة في المبنى مثل الجسور والجدران واألعمدة ،دون تعرضھا إلى تشوھات 

للمتطلبات المعماریة فإنھ سیتم استخدام ة لیات المختلفة في المبنى ومراعادید من الفعانظرًا لوجود الع
:أنواع العقدات التالیة في المشروع

).One way ribbed slab(عقدات العصب ذات االتجاه الواحد .١
).Two way ribbed slab(عقدات العصب ذات االتجاھین .٢
).( one way solid slabالعقدات المصمتة ذات االتجاه الواحد.٣
Twoاالتجاھین العقدات المصمتة ذات .٤ way solid slab ).(

)One way ribbed slab(عقدات العصب ذات االتجاه الواحد ١-١-٦-٣

إحدى أشھر الطرق المستخدمة في تصمیم العقدات في ھذه البالد وتتكون من صف من 
)٢- ٣(كما ھو مبین في الشكل واحد ویكون التسلیح باتجاه ، لعصباالطوب یلیھا

ات العصب الواحد ذالعقدات ) ٢–٣( الشكل 
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)Two way ribbed slabs(عقدات العصب ذات االتجاھین ٢-١-٦-٣

تشبھ السابقة من حیث المكونات ولكنھا تختلف من حیث كون التسلیح باتجاھین ویتم توزیع الحمل في 
):٣-٣(كما یظھر في الشكل ، طوبتین وعصب في االتجاھینویراعى عند حساب وزنھا ، جمیع االتجاھات

.عقدة العصب ذات االتجاھین) ٣–٣( الشكل 

One way solid slab):(العقدات المصمتة ذات االتجاه الواحد ٣-١-٦-٣

- ):٤- ٣(الشكل كما في، المناطق التي  تتعرض كثیرا لألحمال الحیةتستخدم في 

.العقدات المصمتة ذات االتجاه الواحد )٤-٣(الشكل 

Two way solid slab):(االتجاھین العقدات المصمتة ذات ٤-١-٦-٣

. ٢ھي البالطات المستطیلھ المرتكزة على اطرافھا االربعة ، اذا كانت نسبة المستطیلیھ تقل عن 
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:Flat plate ٥-١- ٦-٣

.    األعمدةع نتظام في توزیاالو تم استخدامھا في حالھ عدم 

.Flat Plate-) :٥–٣( الشكل 

:األدراج٢-٦- ٣

من األدراج عنصر معماري یوجد في المباني لالنتقال بین مستویین في نفس الطابق أو بین عدد 
).٦- ٣(، الشكل المبنىطوابق

.الدرج -) :٥–٣( الشكل 

-:الجسور٣-٦- ٣

:لىإحیث تقسم ، م بنقل األحمال الواقعة على األعصاب إلى األعمدةوھي عناصر أساسیة في المبنى تقو

(Rectangular)جسور -١
T-section) .(وجسور -٢
).(L-sectionجسور -٣

.یبین أنواع الجسور التي استخدمت في المشروع) ٧-٣(والشكل
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.نواع الجسور المستخدمة في المشروع أ-) : ٦–٣( الشكل 

:األعمدة٤-٦- ٣

وتنقلھا الجسور ، حیث تنتقل األحمال من العقدة إلى الجسور ، ھي عنصر أساسي ورئیسي في المنشأ 
فیجب تصمیمھا بحرص ، ثم إلى أساسات المبنى، لذلك فھي عنصر وسطي وأساسي، بدورھا إلى األعمدة 

معھا في التصمیم لتكون قادرة على نقل وتوزیع األحمال الواقعة علیھا،واألعمدة نوعین من حیث التعامل
:اإلنشائي

).(short columnاألعمدة القصیرة -١
وھي األعمدة التي یكون الفشل فیھا نتیجة تحطم الخرسانة أو وصول  االجھادات في الحدید الى حد 

.الخضوع  تحت الحمولة الكاملة للعمود 
).(long columnاألعمدة الطویلة -٢

والنحافة  في التصمیم ، التي بدورھا تضعف من قوة  تحمل یجب األخد بعین االعتبار تأثیر االنبعاج 
.العمود مقارنة باالعمدة القصیرة 

يھ:فالمشروع یحتوي على ثالثة انواع من االعمدةأما من حیث الشكل المعماري أو المقطع الھندسي
).٨-٣(كما في الشكل والمربعة المستطیلة والدائریة 
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.عمدة األنواع أ-) : ٧–٣(الشكل 

:جدران القص٥-٦- ٣

جدران التي تحیط بیت الدرج، وجدران المصاعد، وأحیانا في بعض المناطق في المبنى حسب ما ھي ال
تقتضي الحاجة ، ووظیفة جدران القص  مقاومة قوى القص األفقیة التي قد یتعرض لھا المنشأ نتیجة ألحمال 

دران حاملة، ویراعى توفرھا في اتجاھین متعامدین في المبنى لتوفیر ثبات الزالزل والریاح إضافة إلى كونھا ج
). ٩-٣(والشكل التالي یبین جدار قص مسلح الشكل كامل للمبنى

.جدار قص )٨-٣(الشكل 
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:اتـاسـاألس٦-٦- ٣

میم كافة العناصر األساسات ھي أول ما یبدأ بتنفیذھا عند بناء المنشأ، إال أن تصمیمھا یتم بعد االنتھاء من تص
اإلنشائیة في المبنى، حیث تقوم األساسات بنقل األحمال من األعمدة والجدران الحاملة إلى التربة على شكل قوة 

-:وھي على عدة أنواع كما یلي، ضغط

Isolated footing)(أساسات منفصلة -١
(Compound footing)أساسات مزدوجة-٢
Strip  footing)(أساسات شریطیة-٣

.تم استخدام أساسات من أنواع مختلفة وذلك تبعا لنوع التربة وقوة تحملھا واألحمال الواقعة علیھاوسوف ی

.ساس مفرد أ) ١٠–٣(الشكل 

Expansions Joints)(فواصل التمدد ٧- ٣

:العادیة كما یلي للمنشآتیمكن تحدید المسافة القصوى بین فواصل التمدد 

 لمناطق المعتدلة كما ھو الحال في فلسطین م في ا٤٥إل ٤٠من.
 م في المناطق الحارة ٣٥إل ٣٠من.
 و یمكن زیادة ھذه المسافات بشرط األخذ بعین االعتبار تأثیر عوامل االنكماش و

.التمدد و الزحف 
ستنادیة و األسوار یجب تقلیل و في حالة أعمال الخرسانة الكتلیة كالحوائط اال

اصل و اخذ االحتیاطات الالزمة لمنع تسرب المیاه من خالل المسافات بین الفو
.فواصل التمدد 



اإلنشائيالوصفثالثصل الالف

29

: برامج الحاسوب التي تم استخدامھا٨- ٣

١.AutoCAD (2007,2010) for Drawings Structural and Architectural.
٢.For Text Edition)Microsoft Office (2010.
٣.Atir 12
٤.Etabs
٥.Excel
٦.Safe
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Chapter 4

Structural Analysis And Design

4.1 Introduction.

4.2 Design method and requirements.

4.3 Determination of one way ribbed slab thickness .

4.4 Design of topping.

4.5 Design of one way Rib slab(R1) .

4.6 Design of Beam (B2) .

4.7 Design of column (C63).

4.8 Design of stair ( ST3) .

4.9 Design of isolated footing (Cb.F-4).

4.10 Design of Basement wall(BS.W.1).

4.11 Design of shear wall (SW8).
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4.1: Introduction

Many structures are built of reinforced concrete: bridges, buildings, retaining walls, tunnels,
and others.

Reinforced concrete is logical union of two materials: plain concrete, which possesses high
compressive strength but little tensile strength, and steel bars embedded in the concrete,
which can provide the needed strength in tension.

Plain concrete is made by mixing cement, fine aggregate, coarse aggregate, water, and
frequently admixtures.

Understanding of reinforced concrete behavior is still far from complete, building codes and
specifications that give design procedures are continually changing to reflect latest
knowledge.

Structural concrete can be classified into:

 Lightweight concrete with unit weight from about 1350 to 1850 kg/m3.
 Normal weight concrete with unit weight from about 1800 to 2400 kg/m3.
 Heavyweight concrete with unit weight from about 3200 to 5600 kg/m3.

4.2 Design method and requirements:

The design strength provided by a member is calculated in accordance with the requirements
and assumptions of ACI_code (318_08).

 Strength design method:

In ultimate strength design method, the service loads are increased by factors to obtain the
load at which failure is considered to be occurring.
This load called factored load or factored service load. The structure or structural element is
then proportioned such that the strength is reached when factored load is acting. The
computation of this strength takes into account the nonlinear stress-strain behavior of
concrete.
The strength design method is expressed by the following,
Strength provided ≥ strength required to carry factored loads.

NOTE:

The statically calculation and the key plans dependent on the architectural plans.

 Code : ACI 2008
UBC
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 Material :

Concrete: B300…. )(/30' 2 MPammNfc  For circular section

but for rectangular section ( MPafc 248.0*30'  ).

Reinforcement steel : The specified yield strength of the reinforcement {fy = 420 N/mm² (MPa)}

Mild steel :    A-36

Connection Type :     Weld , Bolts

 Factored loads:

The factored loads on which the structural analysis and design is based for our project

members, is determined as follows:

Wu = 1.2 DL + 1.6 LL ACI-code-318-08(9.2.1).

4.3 Determination of one way slab thickness :

According to ACI-Code-318-05, the minimum thickness of non prestressed beams or one

way slabs unless deflections are computed, given in table (9.5-a), as follows:

Fig. (4-1) Spans location (Ground Floor)

hmin for one-end continuous =  L1/18.5

=466.9 /18.5 =25.22 cm.

hmin for both-end continuous =  L2/21

= 570.1/21 = 27.15 cm

Selected h = 28

cm .
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 Load Calculation:

One - way ribbed slab.

For the one-way ribbed slabs, the total dead load to be used in the analysis and design is
calculated as follows:

Fig. (4-2) One way rib slab

Effective Flange width ( ) ACI-318-08   (8.12.2)

For T- section is the smallest of the following:

= 2360 / 4 = 590 mm

= 120 + 16 t = 120 + 16 (80) = 1400 mm

Eb = 520 mm .................. control

Dead load calculations:
Calculation of the total dead load for one way rib slab is shown in the following table:

Table (4 – 1) Calculation of the total dead load for one way rib slab.

Table (4-1) Dead Load Calculation.

CalculationParts of RibNo.

0.12 × 0.20 × 25 = 0.6 KN/mRib1

KN/m1.04=0.08 × 0.52 × 25Top Slab2

0.02 × 0.52 × 22     = 0.229 KN/mPlaster3

0.07 × 0. 52 × 16 = 0.582 KN/mSand Fill4

0.03 × 0. 52 × 23 = 0.3589 KN/mTile5

0.02 × 0. 52 × 22 = 0.229 KN/mMortar6

1.5 × 0.52                 = 0.78 KN/mPartition7

0.4 × 0.2 × 10 = 0.8 KN/mBlock8

KN/m4.62

Eb

Eb

Eb

Eb



Structural Analysis and DesignChapter 4

34

Live  load calculations:

For library the live load is 5 KN/m²

Live load = 5× 0.52 = 2.60 KN/m of rib

4.4 : Design of Topping:

Design of Topping for Ribbed Slab:

Material :
cf  = 24 MPA fy =420 MPA

.

Fig. (4-3) Toping of slab

4.4.1: Dead load calculations:

Table (4-2) Topping Dead Load Calculation

Dead load from d × × 1 KN/m2

Tiles 0.03 × 23 × 1 0.69
Mortar 0.02 × 22 × 1 0.44

Coarse Sand 0.07× 16 × 1 1.12
Topping 0.08× 25 × 1 2.00

Interior Partitions 1.50 1.50
∑ 5.75

.

4.4.2: Live load calculations:

Live Load = 5×1 = 5KN/m.

4.4.3: Total Factored Load:

Wu = (1.2 ×5.75) + (1.6 × 5)
= 14.90 KN/m

 For a one meter strip Wu = 14.90 KN/m
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Assume slab fixed at supported points (ribs):

Mu =
12

2lWu 

Mu =
12

4.090.14 2
= 00.1987 KN.m

cffr  42.0 ACI-318-08   (22.5.1)

2/6.205710000576.2

0576.22442.0

mKN

MPafr





Mn = ƒr × s

S = 
6

2bh 33
2

10067.1
6

08.000.1
m



Mn = 2057.6× 310067.1  = 2.195 KN.m

Mn = 0.55 × 2.195= 1.21 KN.m

No structural reinforcement is needed. Therefore, shrinkage and temperature

reinforcement must be provided.

For the shrinkage and temperature reinforcement:

 =0.0018 ACI-318-08   (7.12.2.1)

As =  × b × h = 0.0018 × 1000 × 80 = 144 mm2 /m strip

Try bars  8 with As = 50.27 mm2

Bar numbers 87.2
27.50

144

8


As

As
n

Step (S) is the smallest of :-

1) 3h = 3*80=240mm…………control ACI-318-08   (10.5.4)

2) 450mm

3)
mmCc

fs
s 330205.2

420
3

2
280

3805.2
280

380 






























but

Mn = 1.21 KN.m > Mu = 0.1987 KN.m
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mm
fs

s 300
420

3

2
280

300
280

300 





























ACI-318-08 (10.6.4)

4) Take  8 @200mm in both direction S= 200mm<Smax =240mm…..ok

Use Mesh  8 -20 cm

4.5 : Design of Rib :

Design Rib 1:

Material :
cf  = 24 MPA fy =420 MPA

Fig. (4-4) Rib location

BY using "Atir" software for the following values of the envelope moment and shear diagram:

Fig (4-5): Rib(1) Geometry.
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mm
fs

s 300
420

3

2
280

300
280

300 





























ACI-318-08 (10.6.4)

4) Take  8 @200mm in both direction S= 200mm<Smax =240mm…..ok

Use Mesh  8 -20 cm

4.5 : Design of Rib :

Design Rib 1:

Material :
cf  = 24 MPA fy =420 MPA

Fig. (4-4) Rib location

BY using "Atir" software for the following values of the envelope moment and shear diagram:

Fig (4-5): Rib(1) Geometry.
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mm
fs

s 300
420

3

2
280

300
280

300 





























ACI-318-08 (10.6.4)

4) Take  8 @200mm in both direction S= 200mm<Smax =240mm…..ok

Use Mesh  8 -20 cm

4.5 : Design of Rib :

Design Rib 1:

Material :
cf  = 24 MPA fy =420 MPA

Fig. (4-4) Rib location

BY using "Atir" software for the following values of the envelope moment and shear diagram:

Fig (4-5): Rib(1) Geometry.
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Fig (4-6) : Loading of Rib(1)

Fig. (4 -7) Moment Diagram for Rib(1) -(KN.m).

Fig. (4 -8) Shear Diagram for Rib(1) -(KN).

4.5.1:Design of Positive Moment for Rib1 :

Mu max positive for span(2) = 17.70 kN.m

Assume bar diameter  12 for main positive reinforcement :-

mm
db

derhd stirrups 244
2

12
1020280

2
cov 

 Determine whether the rib will act as rectangular or T – section:

For   hf = 0.08 m

Eb = 3.7 / 4 = 92.5 cm

Eb = 12 + 16 t = 12 + 16 (8) = 140 cm



Structural Analysis and DesignChapter 4

38

Eb = 52 cm .................. control

)
2

(`85.09.0
hf

dhfbcfMn 

mKNMn .301.186)
2

08.0
244.0(08.052.02485.09.0 

 Mn = 186.301 KN.m > Mu = 17.70 KN.m

Design as a rectangular with Eb = 52 cm

A s min = ))((
)(4

dbw
fy

cf 
ACI-318-08 (10.5.1)

A s min = 238.85)244)(120(
)420(4

24
mm

A s min = ))((
)(

4.1
dbw

fy

A s min = 26.129)324)(120(
420

4.1
mm …..control

'85.0 fc

fy
m  59.20

2485.0

420





MPA
bd

Mn
kn 635.0

)244.0)(52.0(

)10()9.0/70.17(
2

3

2







001536.0
420

59.20635.02
11

59.20

12
11

1







 











fy

mkn

m


A s = 0.001536 (520) (244) = 195.0 mm2 > A s min = 97.60 mm2

# of bars = As / As bar = 197/113 = 1.73 * Note  AΦ12 = 113 mm2

Select bottom bars 2Φ12

Total As (provide) =226 mm2

* Check Strain:

Tension = Compression
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abffyA cs  '85.0

mma

a

77.38

1202485.0420226




mmc

a
c

6.45
85.0

77.38
1






005.00130.0

0130.0003.0
6.45

6.45244








s

s





Ok…….

Design of Positive Moment for Rib1 :

Mu max positive for span(1) = 6.70 kN.m

 Mn = 186.30 KN.m > Mu = 6.70 KN.m

Design as a rectangular with Eb = 52 cm

A s min = ))((
)(4

dbw
fy

cf 
ACI-318-08 (10.5.1)

A s min = 238.85)244)(120(
)420(4

24
mm

A s min = ))((
)(

4.1
dbw

fy

A s min = 260.97)244)(120(
420

4.1
mm …..control

'85.0 fc

fy
m  59.20

2485.0

420





MPA
bd

Mn
kn 241.0

)244.0)(52.0(

)10()9.0/70.6(
2

3

2







000577.0

420

59.20241.02
11

59.20

12
11

1










 














fy

mkn

m

A s = 0.000577 (520) (244) = 73.21 mm2 < A s min = 97.60 mm2

# of bars = As / As bar = 97.60/79 = 1.24 * Note  AΦ10 = 79 mm2
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Select bottom bars 2Φ10

Total As (provide) =158 mm2

* Check Strain:

Tension = Compression

abffyA cs  '85.0

mma

a

25.6

5202485.0420158




mmc

a
c

35.7
85.0

25.6
1






005.0097.0

097.0003.0
35.7

35.7244








s

s





Ok…….

4.5.2:Design of Negative Moment for Rib :

According to ACI 8.9.3 — for beams built integrally with supports, design on the basis of

moments at faces of support shall be permitted.

The maximum negative moment at the face of support (2) is Mu =17.80 kN.m

A s min = ))((
)(4

dbw
fy

cf 
ACI-318-08 (10.5.1)

A s min = 238.85)244)(120(
)420(4

24
mm

A s min = ))((
)(

4.1
dbw

fy

'85.0 fc

fy
m  59.20

2485.0

420





77.2
)244.0)(12.0(

)10()9.0/80.17(
2

3

2







bd

Mn
kn

00712.0
420

59.2077.22
11

59.20

12
11

1







 











fy

mkn

m
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A s = 0.00712 (120) (244) = 208.5 mm2 > A s min = 97.60 mm2

# of bars = As / As bar = 208.5 /113 = 1.85 * Note  AΦ12 = 113mm2

Select top bars 2Φ12

Total As (provide) =226 mm2

* Check Strain:

Tension = Compression
abffyA cs  '85.0

mma

a

77.38

1202485.0420226




mmc

a
c

6.45
85.0

77.38
1






005.00131.0

0131.0003.0
6.45

6.45244








s

s





Ok…….

The maximum negative moment at the face of support(1) is Mu =14.80 kN.m

A s min = ))((
)(4

dbw
fy

cf 
ACI-318-08 (10.5.1)

A s min = 238.85)244)(120(
)420(4

24
mm

A s min = ))((
)(

4.1
dbw

fy

'85.0 fc

fy
m  59.20

2485.0

420





30.2
)244.0)(12.0(

)10()9.0/80.14(
2

3

2







bd

Mn
kn

00583.0
420

59.2030.22
11

59.20

12
11

1







 











fy

mkn

m


A s = 0.00583 (120) (244) = 170.70 mm2 > A s min = 97.60 mm2

# of bars = As / As bar = 170.70 /113 = 1.51 * Note  AΦ12 = 113 mm2

Select top bars 2Φ12 Total As (provide) =226 mm2
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Check Strain:
Tension = Compression

abffyA cs  '85.0

mma

a

77.38

1202485.0420226




mmc

a
c

61.45
85.0

77.38
1






005.0013.0

013.0003.0
61.45

61.45244








s

s





Ok…….

4.5.3:Design of shear for rib :

The maximum shear force at the distance d from the face of support Vu =23.20kN

Shear strength, Vc , provided by concrete for the ribs may be taken 10% greater than that for

beams. This is mainly due to the interaction between the slab and the closely spaced ribs (ACI

Code, Section 8.13.8).

 For middle spans Vu critical = 23.20 kN

Use Ф8 with two legs

Av =2 × 50.24 =100.48 mm2

1.1×Ф Vc = db
6

'
w 

fc

1.1×Ф Vc =0.75 × 10000.24412.0
6

24
 =17.93

 Vc
2

1
1.1Vu

db
6

'
1.1

2

1
Vc

2

1
1.1 w 

fc

10000.24412.0
6

24
75.0

2

1
1.1Vc

2

1
1.1  = 9.86 kN

Vc
2

1
1.1Vu ….. not control
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 VcVuVc  1.1
2

1
1.1

93.1710000.24412.0
6

24
75.0Vc 

1.1× Ф ×Vc =19.72< Vu =23.2 ……..not control

 min),1.1(1.1 VsVcVuVc 

Vs,min is the maximum of :

 db
16

'
w 

fc
= 8.96510000.24412.0

16

24


 db
3

1
w  = 10000.24412.0

3

1
 = 9.76 KN…..control

Vs,min = 9.76 KN

min),1.1(1.1 VsVcVuVc 

19.72 < 23.20  0.75 (1.1 ×17.93 + 9.76 ) ……not control

 (1.1× Vc +Vsmin) ≤ Vu ≤ 1.1× Vc + dbwfc  '

3

1

KNdbw
fc

89.351000244.012.0
3

24
75.0

3

'


KNVuKNdbwfcVc 20.2361.5589.3593.171.1
3

1
1.1 ' 

…….case 4 control

Shear Reinforcement is required :

KNVc 91.2310244120
6

24 3  

Vs = Vn –Vc

Vs =
.. − 23.9 = 7.03KN

S=

S=
. ^. = 1464.75mm

Smax ≤ d / 2                               or               Smax ≤ 600 mm

Smax = 244/2 =122 mm ….. control         or       Smax= 600 mm

S=1464.75 mm  > Smax =122mm
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Take  S=125mm

Use 2-Leg Ф8 – 12.5 cm
 For end spans Vu critical = 12.0 kN

Use Ф8 with two legs

Av =2 × 50.24 =100.48 mm2

93.1710000.24412.0
6

24
75.0Vc 

1.1×
2

1
×Ф Vc = 1.1× 2

1
×17.93=9.86 KN < Vu =12.0 KN < Ф *1.1* Vc = 19.72 ..…Case 2

control

Minimum shear reinforcement is required except for concrete joist construction. So, No

shear reinforcement is provided.

Use Ф8-20cm
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4.6 : Design of Beam (B2):

Fig. (4-9) Beam location

Material :
cf  = 24 MPA fy =420 MPA

4.6.1:Load calculations for Beam 2:

The distributed Dead and Live loads acting upon the Beam (2) can be defined from the
support reactions of the rib (2).

Table (4-3) support reactions of the Rib(2)

4.6.1.1:Dead Load calculations:

The maximum support reaction (factored) from Dead Loads for rib(2) upon beam( 2) is
22.93 KN . The distributed Dead Load from the Rib( 2) on Beam (2):

mKNW
ribfromDL /10.44

52.0

93.22
1



The load from self weight( T-section )

DL= 0.28 25 0.8 0.5 0.32 25 = 9.60 KN/m
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4.6 : Design of Beam (B2):
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mKNW
ribfromDL /10.44

52.0

93.22
1



The load from self weight( T-section )

DL= 0.28 25 0.8 0.5 0.32 25 = 9.60 KN/m
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4.6.1.2:Live load calculations:
The maximum support reaction (factored) from Live Loads for rib2 upon beam 2 is 14.09

KN . The distributed Live Load from the Rib 2 on Beam 2:

mKNW
ribfromLL /10.27

52.0

09.14
1



By using ATIR program we get the envelope moment and shear diagram as the follows:-

Fig. (4 -10) Spans length of Beam

Fig. (4 -11) Factored Load of Beam-(KN.m).

Fig. (4 - 12) Moment diagram for Beam -(KN.m).
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Fig. (4 -13) Shear diagram for Beam -(KN)

Assume bar diameter Ф 18 for main reinforcement.

Fig. (4 -14) Beam Section

be is the minimum of :

 be ≤ 4×50=200cm

 be = 80 cm …control

bw=50 cm

be=80 cm

h = 60 cm

d= 60 – 4 -0.8 -1.8/2 =54.30 cm

4.6.2:Design  of negative moment for Beam 2 :

Take Mumax = 580.80 mkN. ………… from Atir program.

 Determine whether the beam will act as rectangular or T – section:

)
2

(`85.09.0
hf

dhfbcfMn 

mKNMn .87.10351000)
2

28.0
543.0(28.050..02485.09.0 

 Mn = 1035.87 KN.m > Mu = 580.80 KN.m

Design as a rectangular with = 80 cmEb
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 Check whether the section will be act as singly or doubly reinforced section:

Maximum nominal moment strength from strain condition Ɛ s =0.004

C = d = ×543=232.71 mm .

a = β ×c = 0.85 × 232.71 = 197.80 mm .

max = 0.85× fc' × a × b × (d- a/2)

= 0.85 × 24 × 0.1978 × 0.5× (0.543 – 0.1978/2) ×1000 = 896.0 KN .m

Ф Mn = 0.82 ×896.0 = 734.72 kN .m

Ф Mn=734.72 KN.m > Mu=580.8KN.m

** Design of beam as singly reinforcement concrete

Kn =
2db

Mn


=

2

3

)543.0(50.0

109.0/8.580


 

= 4.38 Mpa

59.20
2485.0

420

85.0







cf

fy
m 2mm .

        )1.5.10(
4.1

4min 


 ACIdbw
fy

dbw
fy

cf
As

       543500
420

4.1
543500

4204

24
min As

2902.arg90271.791min mmcontrolisestlTheAs 

2
min 902mmAs 

ρ =
59.20

1
(1 -

420

)38.4)(59.20(2
1 ) = 0.0119

As = 0.0119(500) (543) = 3230.85mm² >As min =902mm²

# Of bars = 7.12
34.254

85.3230


bar

req

As

As
Note AФ18=254.34 mm²

Select Top bars 13Φ18 Total As (provide) =3306.42

7

3

7

3

Mn

2mm
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Check for yielding:

Tension = Compression

abffyA cs  '85.0

mma

a

8.140

5002485.042046.3419




mmc

a
c

65.165
85.0

8.140
1






005.000683.0

00683.0003.0
65.165

65.165543








s

s





Check for bar placement :

okmmmmS .....2520.39
12

181382402800





4.6.3:Design  of positive moment :

Mu = 537.10 KN ………… from Atir program

 Determine whether the rib will act as rectangular or T – section:

)
2

(`85.09.0
hf

dhfbcfMn 

mKNMn .31.10771000)
2

28.0
543.0(28.052.02485.09.0 

 Mn = 1077.31 KN.m > Mu = 537.10 KN.m

Design as a rectangular with = 80 cm

 Check whether the section will be act as singly or doubly reinforced section:

Maximum nominal moment strength from strain condition Ɛ s =0.004

C = d = ×543=232.71 mm .

a = β ×c = 0.85 × 232.71 = 197.80 mm .

max = 0.85× fc' × a × b × (d- a/2)

= 0.85 × 24 × 0.1978 × 0.8× (0.543 – 0.1978/2) ×1000 = 1433.60 KN .m

Ф Mn = 0.82 ×1433.60 = 1175.55 kN .m

Eb

7

3

7

3

Mn
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Ф Mn=1175.55 KN.m > Mu=537.1KN.m

** Design of beam as singly reinforcement concrete

Kn =
2db

Mn


=

2

3

)543.0(8.0

109.0/1.537


 

= 2.53 Mpa

59.20
2485.0

420

85.0







cf

fy
m

        )1.5.10(
4.1

4min 


 ACIdbw
fy

dbw
fy

cf
As

       543500
420

4.1
543500

4204

24
min As

2902.arg90271.791min mmcontrolisestlTheAs 

2
min 902mmAs 

ρ =
59.20

1
(1 -

420

)53.2)(59.20(2
1 ) = 0.00645

As = 0.00645(800) (543) = 2801.88 mm² >As min =902mm².

# Of bars = 92.8
314

88.2801


bar

req

As

As
Note AФ20 = 314 mm²

Select bottom bars 9Ф 20 mm. Total As(provide)=2826 2mm > 902mm2……ok

Check for yielding:

Tension = Compression

mma

a

73.72

8002485.04202826




mmc

a
c

56.85
85.0

73.72
1






oks

s

....005.0016.0

016.0003.0
56.85

56.85543












abffyA cs  '85.0



Structural Analysis and DesignChapter 4

51

Check for bar placement :

okmmmmS .....250.28
8

20982402500





 For span 2:

Mu = 296.4 KN ………… from Atir program

Kn =
2db

Mn


=

2

3

)543.0(8.0

109.0/4.296


 

= 1.4 Mpa

ρ =
m

1
(1 -

fy

mKn2
1 )

59.20
2485.0

420

85.0







cf

fy
m

ρ =
59.20

1
(1 -

420

)40.1)(59.20(2
1 ) = 0.00346

As = 0.00346 (800) (543) = 1503.024 2mm .

        )1.5.10(
4.1

4min 


 ACIdbw
fy

dbw
fy

cf
As

       543500
420

4.1
543500

4204

24
min As

2902.arg90271.791min mmcontrolisestlTheAs 

2
min 902mmAs 

# Of bars = 91.5
5.254

024.1503


bar

req

As

As
Note AФ18 = 254.5 mm²

Select bottom bars 6Φ18

Total As (provide) =1527
2mm

Check for yielding:

Tension = Compression

abffyA cs  '85.0
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mma

a

3.39

8002485.04201527




mmc

a
c

24.46
85.0

3.39
1






oks

s

..............005.00322.0

0322.0003.0
24.46

24.46543












Check for bar placement :

okmmmmS .....252.59
5

18682402500





4.6.4:Design of shear for Beam2 :

ACI – 318 – Categories for shear design:

 For middle support :

Vu critical = 414.5 KN

Use Ф10 with two legs

Av = 2×79 =158 mm2 AФ10 = 79 mm²

1-
.

Vc
2

1
Vu

KN
Vc

13.8310543500
6

24

2

1
75.0

2
3  

controlnot…………Vc
2

1
>Vu 

2- VcVuVc 
2

1

KNVc 3.16610543500
6

24
75.0 3  

Vu > ФVc…..not control

3- Ф Vc ≤ Vu ≤ Ф Vc + Ф Vsmin

Vs,min is the maximum of :

 db
16

'
w 

fc
= KN13.8310000.5435.0

16

24
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 db
3

1
w  = 10000.54350.0

3

1
 = 90.5 KN…..control

Vs,min = 90.5 KN

min),( VsVcVuVc 

166.3< 414.5  0.75 ( 166.3 + 90.5 ) ……not control

4-

KNdbw
fc

5.3321000543.050.0
3

24
75.0

3

'


KNVuKNdbwfcVc 5.4148.4985.3323.166
3

1 ' 

…….case 4 control

Shear Reinforcement is required :

KNVc 73.22110543500
6

24 3  

Vs = Vn –Vc

Vs =
.. − 221.73 = 330.94 KN

S=

S= . = 108.88 mm

Smax ≤ d / 2                               or               Smax ≤ 600 mm

Smax = 543/2 =271.5 mm ….. control         or       Smax= 600 mm

S=108.88 mm < Smax =271.5mm

Take  S=100 mm

Use 2-Leg Ф10 – 10 cm

 For end spans Vu critical = 268.5kN

Use Ф10with two legs

Av =2 × 79 =158 mm2

1-
.

Vc
2

1
Vu

dbwfcVcVuVsVc  '
min 3

1
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KN
Vc

13.8310543500
6

24

2

1
75.0

2
3  

2- VcVuVc 
2

1

KNVc 3.16610543500
6

24
75.0 3  

Vu > ФVc…..not control

3- Ф Vc ≤ Vu ≤ Ф Vc + Ф Vsmin

Vs,min is the maximum of :

db
16

'
w 

fc
= KN13.8310000.5435.0

16

24


 db
3

1
w  = 10000.54350.0

3

1
 = 90.5 KN…..control

Vs,min = 90.5 KN

min),( VsVcVuVc 

166.3< 268.5  0.75 ( 166.3 + 90.5 ) ……not  control

Vs,min is the maximum of :

 db
16

'
w 

fc
= KN13.8310000.5435.0

16

24


 db
3

1
w  = 10000.54350.0

3

1
 = 90.5 KN…..control

Vs,min = 90.5 KN

min),( VsVcVuVc 

166.3< 268.5  0.75 ( 166.3 + 90.5 ) ……not  control

4-

KNdbw
fc

5.3321000543.050.0
3

24
75.0

3

'


KNVuKNdbwfcVc 5.2688.4985.3323.166
3

1 ' 

…….case 4 control

controlnot…………Vc
2

1
>Vu 

dbwfcVcVuVsVc  '
min 3

1
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Shear Reinforcement is required :

KNVc 73.22110543500
6

24 3  

Vs = Vn –Vc

Vs =
268.5. − 221.73 = 136.27KN

S=

S= . = 264.43mm

Smax ≤ d / 2                               or               Smax ≤ 600 mm

Smax = 543/2 =271.5 mm ….. control         or       Smax= 600 mm

S=264.43 mm < Smax =271.5mm

Take  S=250 mm

Use 2-Leg Ф10 – 25 cm
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:Column (63): Design of74.

Fig. (4 -15) Column (63) Location

Column Column Dimensions 'fc fy

Col . 63 70*35 cm 24 Mpa 420Mpa

Fig. (4 -16) Column (63)

DL = 800 KN

LL = 350 KN

Pu = 1520  KN

 In 0.70 m-Direction (about x axis)

Lu: Actual unsupported (un braced) length.

)2.12.10(...............
2

1
1234  ACI

M

M

r

klu
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:Column (63): Design of74.

Fig. (4 -15) Column (63) Location

Column Column Dimensions 'fc fy

Col . 63 70*35 cm 24 Mpa 420Mpa

Fig. (4 -16) Column (63)

DL = 800 KN

LL = 350 KN

Pu = 1520  KN

 In 0.70 m-Direction (about x axis)

Lu: Actual unsupported (un braced) length.
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K: effective length factor (K = 1 for braced frame).

R: radius of gyration = ≈ 0.3 h ……………….For rectangular section

Lu = 4.6-0.6=3.8 m

M1/M2 =1

K=1 , According to ACI 318-2002 (10.10.6.3) The effective length factor, k, shall be
permitted to be taken as 1.0.

axisxaboutColumnshort

ACI
M

M

r

klu









221.18
70.03.0

8.31

)2.12.10(...............
2

1
1234

 In 0.35 m-Direction (about y axis)

Lu: Actual unsupported (un braced) length.

K: effective length factor (K = 1 for braced frame).

R: radius of gyration = ≈ 0.3 h ……………….For rectangular section

Lu = 4.6-0.6=3.8 m

M1/M2 =1

K=1 , According to ACI 318-2002 (10.10.6.3) The effective length factor, k, shall be
permitted to be taken as 1.0.

axisyaboutColumnlong

ACI
M

M

r

klu









2219.36
35.03.0

8.31

)2.12.10(...............
2

1
1234

I

A

)2.12.10(...............
2

1
1234  ACI

M

M

r

klu

I

A
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 In 0.70 m-Direction (about x axis)

2

49
33

.1.14114
632.01

501.2230254.0

10501.2
12

350700

75.0

12

1632.0
1520

)800(*2.12.1

23025244700'4700

)]1510.(05318......[..........
1

4.0

mkNEI

mm
hb

I

Pu

DL

MpafcE

EqACI
IE

EI

g

d

c

d

g




























.1.9637
)8.30.1(

1.1411414.3

)1310.(05318................
)(

2

2

2

2

kNP

EqACI
KLu

EI
P

c

c










4.1127.1

1.963775.0

1520
1

1

)1210.(05318...............0.1

75.0
1

)4.6.10.10(05318.......1

)1610.(05318............
2

1
4.06.0























and

EqACI

P

Pu
Cm

ACItoAccordingCm

EqACI
M

M
Cm

ns

c

ns





046.
70.0

0324.0

0324.027.10255.

0255.05.2535003.01503.015

min

min






h

e

mee

mmmhe

ns

d = 700-40-10-(25/2) = 637.5 mm

d'=40 + 10 + (25/2) = 62.5 mm

ρ = =
. .

= 0.80
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= = * 0.145 = 0.9

Fc' = 24 MPa = 3.48 Ksi , and Fy = 420 MPa = 60 Ksi

From the interaction diagram in chart by interpolation : ρ= 0.01

Select the longitudinal bars:

As =ρ ×Ag = 0.01 ×700 * 350= 2450 mm2

use 8 20 A 2512 mm , in each direction of   L-section  column .

Design of the Stirrups:

The spacing of ties shall not exceed the smallest of:-

cmleastspacing

cmdspacing

cmdspacing

s

b

35.dim.

480.14848

405.21616





cmUse 25@10
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4.8 : Design of Stair (3):

h= (4.6) / 20 = 0.23 …..

 












 54.29

300

170
tantan 11

run

rise


4.8.1: Flight Dead Load computation :- Fig . (4-17) Stair(3) location

The structural system & Dead load calculation :-

Live Load = 5 KN/m

4.8.2: Landing Dead Load computation :-

No. Material Quality Density
(KN/m3) ×h×1

1 Tiles 23 23×0.03× 1 = 0.69
2 Mortar 22 22×0.02×1 =0.44
3 R.C solid slab 25 25×0.25×1 = 6.25
4 Plaster 22 22×0.02 ×1 = 0.44

Total Dead Load  (KN/m) 7.82

Live load= 5 KN/m

h = 25 cm 'fc = 24 MPa fy = 420 MPa
Rise=17cm Run=30 cm Height=4.4m

No. Material Quality Density
(KN/m3)

W
(KN/m)

1 Tiles 27 0.35 0.170.3 0.03 27 1.404
2 Mortar 22 0.35 0.170.3 0.02 22 0.689
3 Stair steps 25 0.3 0.170.3 2 25 2.125
4 R.C solid slab 25 0.25 25cos 29.54 7.18
5 Plaster 22 0.02 22cos 29.54 0.506

Total Dead Load  (KN/m) 11.904   (KN/m)
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Total Factored Load :

W= 1.2 DL +1.6 L.L

For flight  w= 1.2×11.904 +1.6 × 5 = 22.28 KN/m

For landing  w =1.2× 7.82 + 1.6×5 = 17.38 KN/m

By using atir program :-

Figure (4-19): Shear & Moment envelope  diagrams

4.8.3 : Design of Shear strength :

Assume Ø 14 for main reinforcement:-

Vu = 58.9 KN .

d= 250-20-(14/2) = 223 mm

KNVc 56.136
1000*`6

223*1000*24*75.0


Vu = 58.9 KN  < = 136.56 KN .

>>>>No shear Reinforcement is required. So the depth of the stair is OK.

6

**' dbf
Vc wc

 

Vc

Figure (4-18): Load diagram
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4.8.4: Design for flexure :-

Mu = 112.9 KN.m

ρn = =
2

3

)223.0(1

109.0/9.112


 

= 2.52Mpa

588.20
2485.0

420

85.0







cf

fy
m

ρ = (1 - )

ρ =
588.20

1
(1 -

420

)52.2)(588.20(2
1 ) = 0.006425

As = 0.006425×1000× 223 = 1432.76 mm2

Asmin = 0.0018×1000×250 = 450 mm2 < As …. OK

n= Ø = 1432.76/153.9 = 9.3   , S= = 1/9.3 =0.104 m

use Ø14 -10 cm

step (S) is the smallest of :-

1) 3h = 3×250=750 mm ACI-318-08   (10.5.4)

2) 450mm

3) mmCc
fs

s 330205.2
420

3

2
280

3805.2
280

380 




























 but

mm
fs

s 300
420

3

2
280

300
280

300 





























… control ACI-318-08   (10.6.4)

S = 100 < S max =300

Check for strain :

Tension = Compression

2db

Mn



m

1

fy

mKn2
1
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ok

mm
a

c

ma

a

abfcfyA

s

s

s













005.00205.0

003.0*
52.28

52.28223

55.33
85.0

52.28

52.28

*1000*24*85.0420*1.1385

***85.0*

1

\







**Temperature and shrinkage reinforcement  :-

As(Temperature and shrinkage) = 0.0018×1000×250 = 450 mm2 /m

Useᴓ10 @ 15 cm c/c

step (S – for Temperature and shrinkage reinforcement  ) is the smallest of :-

1- 5h = 5× 250 = 1250 mm .

2- 450mm – control .

S = 150 mm< Smax =450 mm – OK

Use Ø10-15 cm
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oundation :FDesign of94.

 Design of Isolated Footing (Under Col. 125):


cf

fy

24 Mpa 420 Mpa

4.9.1 : Load Calculation:-

- From column (125): (DL &LL)

* Service dead load ( DL) =1300 KN
* Service live load (LL) = 900KN
* Column dimensions =60 cm*25 cm

Fig . (4-20) Foundation

* Allowable soil pressure = 400  KN/ m²

* Service surcharge = 5 KN/ m²

DL(KN) LL(KN) Column
dimensions

all. soil pressure

1300 900 (60×25) cm 400N/ m²

4.9.2 Calculating the weight of footing:

- Weight of footing ( assume footingh = 70 cm)

footingw = 0.7*25 = 17.5 KN/m²
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- Required sizes of footing:

A,required = =
)25*7.0(5400

9001300


 = 5.38 m²

Try 2.5* 2.5 Area = 6.25 m

A,required

70 cm 25 KN/m² 400 KN/m² 5.38 m²

4.9.3 Depth of footing and shear design:

= 1.2DL + 1.6LL = 1.2*1300 + 1.6*900 = 3000 KN

qu =
25.6

3000 = 480 KN/m²

Try area

2.5 m* 2.5 m 3000 KN 480 KN/m²

 Determine the Depth of Footing Based on Shear Strength:-

Check for One Way Shear Strength

mmh

md

VuVcLet

dVc

dbqud
al

Vu

5892075494

494.0

,

10**5.2*24
6

75.0

5.2*480*
2

25.0

2

5.2
**

22

3














 






 





Try  h =600 mm ….. d =600 – 75 – 20= 505 mm

Ф d (mm) h (mm) Try h(mm) Try d (mm)

0.75 473 568 600 505

net

n

q

p

footingh footingw netq

Pu

Pu qu
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 for Two Way shear Action (Punching).

- The punching shear strength is the smallest value of the following equations:

dbfV oc
c

c















2
1

6

1
..

dbf
db

V oc
o

s
c










 2

/12

1
..




dbfV occ


3

1
.. 

Where:

4.2
250

600

)(

)(


bWidthColumn

aLengthColumn
C

ob = Perimeter of critical section taken at (d/2) from the loaded area
= 2 * ( 0.6+0.505) + 2(0.25+0.505) =3.72m.

kNVu 55.2599480*))505.025.0(*)505.06.0(()5.2*5.2(( 
= 40……. For  interior  column

kNdbfV oc
c

C 210910*505.0*72.3*24*
4.2

2
1*

6

75.02
1

6

1
.. 3 






 












 …….Control

kNdbf
db

V oc
o

s
C 427410*505.0*72.3*24*2

72.3

505.0*40
*

12

75.0
2

/12

1
.. 3 






 














kNdbfV ocC 8.230010*505.0*42.4*24*
3

75.0

3

1
.. 3  

Vu=2599.55 KN> ФVc =2109 KN………………NOT OK

Try  h= 700 mm. d = 700-75-20 = 605 mm

ob =2*(0.6+0.605) +2* (0.25+.605)  = 4.12 m
kNVu 5.2505480*))605.06.0(*)605.025.0(()5.2*5.2(( 

kNdbfV oc
c

C 4.279810*605.0*12.4*24*
4.2

2
1*

6

75.02
1

6

1
.. 3 






 












 …. Control

Vu=2505.5KN < ФVc = 2798.4KN (Two Way Shear is OK)

s

C
ob (m) s

CV. (KN)

24 3.72 40 2109
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h (mm) d (mm) ob (m) Vu (KN) CV. (KN)
700 605 4.12 2505.5 2798.4

4.9.4: Design for Bending Moment  in long direction (in X-direction):

h (mm) d (mm) b(m)
700 605 2.5

d =700-75-20 = 605 mm

Mu =480*2.5*1.125*1.125/2 = 759.375 KN.m

m =
'*85.0 fc

fy =
24*85.0

420
= 20.588

Rn =
2*

/

db

Mu 
=

2

3

)605.0(*5.2

9.0/10*375.759 

= 0.922 Mpa

ρ =
m

1
(1 -

fy

mRn2
1 )

ρ =
588.20

1
(1 -

420

)922.0)(588.20(2
1 ) = 0.00225

Asreq = 0.00225 (2500) (605) = 3399 2mm > Asmin = 3150 2mm ….. OK

Asmin =0.0018*b*h == 0.0018 (2500) (700) = 3150 2mm

Take 14Ф 18  , As,provided = 35.56 cm²   > As,required = 33.99 cm²

S=
13

18*142*752500 
= 161.4 mm

- Step(S) is smallest of:

1. 3h = 3*700 = 2100 mm
2. 450 mm - control
S = 161.4 mm < S,max = 450 mm – OK

Mu(KN.m) m Rn ρ Asreq(
2mm ) Asmin( 2mm ) S(mm)

759.375 20.588 0.922 Mpa 0.00225 33.99 31.50 161.4
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- Check strain

Tension = Compression

abffyA cs  '85.0

mma

a

2.29

25002485.04203556




mmc 4.34
85.0

2.29


oks ...005.004976.0003.0
4.34

4.34605





As (
2mm ) a (mm) c (mm) s

3556 29.2 34.4 0.04976

4.9.5: Design for Bending Moment  in short  direction (in Y-direction).

h (mm) d (mm) b(m)
700 605 2.5

Take steel bars of ɸ 18

d =700-75-18-18/2 = 598 mm

Mu =480*2.5*0.95*0.95/2 = 541.5 KN.m

m =
'*85.0 fc

fy =
24*85.0

420
= 20.588

Rn =
2*

/

db

Mu 
=

2

3

)598.0(*5.2

9.0/10*5.541 

= 0.673 Mpa

ρ =
m

1
(1 -

fy

mRn2
1 )

ρ =
588.20

1
(1 -

420

)673.0)(588.20(2
1 ) = 0.00163

Asreq = 0.00163 (2500) (598) = 2436.85 2mm < Asmin = 3150 2mm …..NOT  OK

Asmin =0.0018*b*h == 0.0018 (2500) (700) = 3150 2mm

Take 13Ф 18  , As,provided = 33.02cm² > As,required = 31.5 cm²
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S=
12

18*132*752500 
= 176.33 mm

- Step(S) is smallest of:

1. 3h = 3*700 = 2100 mm
2. 450 mm - control
S = 176.33 mm < S,max = 450 mm – OK

Mu(KN.m) m Rn ρ Asreq(
2mm ) Asmin(

2mm ) S(mm)

541.5 20.588 0.673 Mpa 0.00163 2436.85 31.50 167.33

- Check strain

Tension = Compression

abffyA cs  '85.0

mma

a

2.27

25002485.04203302




mmc 32
85.0

2.27


oks ...005.0053.0003.0
32

32598





As (
2mm ) a (mm) c (mm) s

3302 27.2 32 0.053

4.9.6: Development length of  flexural reinforcement:

Ld for Φ 18:

dL = mmdb

db

ckcf

fy

tr

4.44418
5.2

18.011

24

420

10

9

10

9












 








Available length = ((2500-600)\2) - 75=875mm
875mm > 444.4mm ……………ok
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Load transfer at the column-foundation interface (Dowels design ):

- In footing :

)85.0(.
1

2
1 A

A
AcfbPn 

A1 = 0.60 * 0.25 = 0.15 m2

A2 = 2.5* 2.5= 6.25 m2

2455.6
15.0

25.6

1

2 
A

A ……………. 2
1

2 
A

A

okKNPuKNPn

KNbPn

..........30003978

39781000)215.02485.0(65.0.




The Dowels are not needed for footing

- In  column :

AcfbPn  85.0(. )

 bPn. 0.65 × 0.85 × 24 × 0.15 × 1000 = 1989 KN

OKNOTKNPuKNPn  ..........30001989 

Dowels are needed

As,dowels = ( Pu-ɸ ɸPnb ) / ( fy) ≥0.005Ag

As,dowels =( 3000-0.65*1989 ) / ( 0.65*420*1000) = 6253.3 2mm

0.005*250*600 = 750 2mm

As,dowels = 6253.3 2mm >0.005Ag = 750 2mm …………. OK

Use 16 25  with  As(16 25) = 16*491 = 7856 2mm > 750 2mm OK

(Lap-splice  staggered).
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4.10 : Design Of Basement wall (BS.w.1) :

4.10.1:- Load Calculation

Fc’=24 MPa Fy=420 Mpa γs=18KN/m3 qall=400KN/m2 φ=30

Surcharge =5KN/m2 , Sall Thickness = 30 cm .

Fig.(4-21) Basement Wall1 sin 1 sin 30 0.50.5 4.15 18 37.35 /0.5 5 2.5 /
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4.10.2:-Design of Bending Moment

Fig.(4-22) Shear and Moment Diagram From Atir

D=300 – 75 -10=215 mm

2db

Mn
Rn 


.79.1
215*1000*9.0

10*6.74
2

6

MPaRn 

'85.0 fc

fy
m




59.20
2485.0

420



m













y

n

f

mR

m

2
11

1
 00447.0

420

79.1*59.20*2
11

59.20

1










As req = 0.00447×1000×215=961.05 mm2/m0.0015 , As,min=0.0015×1000×300=450 mm2/m

As,min ( for flexure )=0.25×
ć .

0.25 √ 1000 215 627 mm2/m
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. 1000 215 717 mm2/m ……… Control

n= 717/113.1 = 6.34 bar

1000/6.34 = 157.74 mm

Use bar ɸ 14 / 15cm , As prov = 1027 mm2/m > As, req=961.05 mm2/m ……ok

 Check for maximum  spacing :

3h=3*300=900mm

S=450 – control

150 mm  ˂maximum spacing = 450 mm ….. ok

For horizontal bars use the half of the min. in each side :

0.5*Ashmin=0.5*0.0025*300*1000=375 mm2/m

Use = 10

Use for horizontal bare 10@20 cm in each side

Use ϕ 10@20 cm for vertical in outer side to hold the horizontal bares .
Check for strain:

Tension = Compression

ok

mm
a

c

mma

a

abfcfyA

s

s

s















005.00323.0

0323.0003.0*
263.18

263.18215

263.18
85.0

523.15

523.15

*1000*24*85.0420*754

***85.0*

1

\







4.10.3:-Check for shear :

6 0.756 √24 1000 215 10 131.66
0.5 Vc = 0.5*131.66 = 65.83 KN

Vu = 91.3  KN   from shear diagram0.5 Vc
131.66 > 91.3> 65.83 The thickness is enough
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4.11 : Design Of Shear Wall (SW8) :

Fig. (4-23) Moment and shear diagram from ETABS

Fc = 28MPa

Fy = 420 MPa

t=25cm .shear wall thickness

Lw = 5.48 m .shear wall width

Hw for one wall = 4.4 m story height

4.11.1: Design of shear :

  KNVuFx 3.510

The critical Section is the smaller of:

mlwd

mHwstoryheigh

m
hw

controlm
lw

38.448.58.08.0

4.4)(

6.6
2

2.13

2

74.2
2

48.5

2






 

560.75 0.83 √24 250 4380 10 3355.8
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is the smallest of :1 16 16 √24 250 4384 10 894.06 …
2 0.27 4 0.27√24 250 4380 10 0 1449.71
3 0.05 0.1 0.2

20.05√24 5.48 0.1√24 04.87 250 4384 10 1160.1
4382.2 2294.654.4 2294.654.4 2.74 3082.23 .

2 3082.23510.3 5.482 3.3
Vu =510.3 KN > 2

1

*0.75*894.06 = 335.3 KN Needs Reinforcement .

Vu ≤ Ø Vn = Ø (Vc +Vs)

Vs = Ø - Vc  =
.. – 849.06 = -168.7

- Minimum shear reinforcement is required:

Take  = 0.0025

- Maximum spacing is the least of :

5

Lw

=
5

5480
= 1096 mm

3*h = 3*250 = 750 mm
450 mm ……. Control

Try ϕ 12 (As = 113.1 mm2) for two layers

 = 2*Sh

Avh

=
2*250

1.113*2

S
= 0.0025

S2 = 361.92 mm   , ϕ 12@350 mm
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Or

Try ϕ 10 (As = 78.5 mm2) for two layers

 = 2*Sh

Avh

=
2*250

5.78*2

S
= 0.0025

S2 = 251.2 mm   , ϕ 10@250mm

 = 2*Sh

Avh

=
250*250

5.78*2
= 0.002512 > 0.0025

useϕ 10@250 mm in two layers

4.11.2: Design for vertical reinforcement:-

41.2
48.5

2.13


w

w

L

h

0.0025 0.5 2.5 0.0025 0.00250.0025 0.5 2.5 2.41 0.002512 0.0025 0.002501 0.002512
For this wall with lw

hw

= 2.41 < 2.5  , min = 0.002501

- Maximum spacing is the least of :

3

Lw

=
3

5480
= 1826.7mm

3*h = 3*250 = 750 mm

450 mm ……. Control

Select Ф 12 @200 mm In tow layer

4.11.3: Design of bending moment ( uniformly distribution flexural reinforcement)    :5480200 2 113 6192.46192.45480 250 42024 0.0791
0
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2 0.85 0.0791 02 0.0791 0.85 0.85 0.0898
0.5 1 10.9 0.5 6192.4 420 5480 1 0 1 0.0898 5837.65 .4382.2

Select Ф 12 @200mm for vertical reinforcement .
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الفصل الخامس

یاتوِصج والَتتاِئالَن

.مقدمة١-٥

.النتائج٢-٥

.التوصیات٣-٥
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:ةالمقدم١-٥
م في ھذا  ن         المشروع ت ر م ى الكثی د ال ة تفتق ات معماری ى مخطط ول عل ور، الحص ع    االم ة جمی د دراس بع

.ة دوراالمقترح بناءه في مدینالشاملة للمبنىالمتطلبات تم اعداد المخططات المعماریة والمخططات اإلنشائیة 

ة           ھیل عملی ح لتس ق وواض ل ودقی كل مفص ائیة بش ات االنش داد المخطط م اع اء، وت ر   البن ذا التقری دم ھ ویق

.شرحا لجمیع خطوات التصمیم المعماریة واالنشائیة للمبنى

:النتائج٢-٥

تالك   . 1 تطیع ام یجب على كل طالب أو مصمم إنشائي أن یكون قادرًا على التصمیم بشكل یدوي حتى یس

. الخبرة والمعرفة في استخدام البرامج التصمیمیة المحوسبة

أثیر   . 2 ع وت من العوامل التي یجب أخذھا بعین االعتبار، العوامل الطبیعیة المحیطة بالمبنى وطبیعة الموق

.على الموقعالقوى الطبیعیة 

رة             . 3 الل النظ ن خ ة م ائیة المختلف ر اإلنش ین العناص ربط ب ة ال ائي، كیفی میم اإلنش وات التص من أھم خط

ذ             ع أخ میم، م ة التص ة كیفی رد ومعرف كل منف میمھا بش ر لتص ذه العناص ة ھ الشمولیة للمبنى، ومن ثم تجزئ

. الظروف المحیطة بالمبنى بعین االعتبار

. 400KN/m2تحمل التربة ھي القیمة الخاصة بقوة . 4

Two-Way Ribbed)لقد تم استخدام نظام عقدات . 5 Slab) ن  أجزاء معینةفي رًا   م دات نظ العق

One-Way Ribbed)عقداتكما تم استخدام نظام .لطبیعة وشكل المنشأ Slab)زاء  في رة اج كثی

ق  ا من الطواب متة      ، كم دات المص ام العق تخدام نظ م اس ي  Solid Slab)(ت درج،   ف ت ال اطق بی رًا  من نظ

.لكونھا أكثر فاعلیة من عقدات األعصاب في تحمل ومقاومة األحمال المركزة

:المستخدمةبرامج الحاسوب .6

:ھناك عدة برامج حاسوب تم استخدمھا في ھذا المشروع وھي

a(AUTOCAD .و ذلك لعمل الرسومات المفصلة للعناصر اإلنشائیة: 2013/2007

b(ATIR :للتصمیم والتحلیل اإلنشائي للعناصر اإلنشائیة.

c()Microsoft Office XP:(النصوص تم استخدامھ في أجزاء مختلفة من المشروع مثل الكتابة

واعداد الجداول المرافقة للتصمیم ، والتنسیق وإخراج المشروع

d(Safe : تم استخدام ھذا البرنامج لتصمیم العقدات المصمتھ و تصمیم)( mat foundation.

e(Etabs : قمنا باستخدام ھذا البرنامج لتصمیم جدران القص.

.األحمال الحیة المستخدمة في ھذا المشروع كانت من كود األحمال األردني. 7
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ة    . 8 اوز أی ا بتج من الصفات التي یجب أن یتصف بھا المصمم، صفة الحس الھندسي التي یقوم من خاللھ

.ھ في المشروع وبشكل مقنع ومدروسضمشكلة ممكن أن تعتر

:التوصیات٣- ٥
لقد كان لھذا المشروع دور كبیر في توسیع وتعمیق فھمنا لطبیعة المشاریع اإلنشائیة بكل ما فیھا من 

حیث نود ھنا ـ من خالل ھذه التجربة ـ أن نقدم مجموعة من التوصیات، نأمل بأن . تفاصیل وتحالیل وتصامیم

.نشائيإتعود بالفائدة والنصح لمن یخطط الختیار مشاریع ذات طابع 

ففي البدایة، یجب أن یتم تنسیق وتجھیز كافة المخططات المعماریة، بحیث یتم إختیار مواد البناء مع تحدید 

والبد في ھذه المرحلة من توفر معلومات شاملة عن الموقع وتربتھ وقوة تحمل تربة . النظام اإلنشائي للمبنى

م تحدید مواقع الجدران الحاملة واألعمدة الموقع، من خالل تقریر جیوتقني خاص بتلك المنطقة، بعد ذلك یت

ویحاول المھندس اإلنشائي في ھذه المرحلة الحصول . بالتوافق والتنسیق التام مع الفریق الھندسي المعماري

على أكبر قدر ممكن من الجدران الخرسانیة المسلحة، بحیث تكون موزعة بشكل منتظم أو شبھ منتظم في 

.دامھا فیما بعد في مقاومة أحمال الزالزل وغیرھا من القوى األفقیةكافة أنحاء المبنى؛ لیتم استخ
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