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إثنـان رئیـسان :قـوانینثالث على التحلیل الهندسي یقوم-ملخص
essential ــــــــــدار المــــــــــادة stress-strainقــــــــــانون أق

relationships التــوازن وقــانونequilibrium ثالــث خیـــاري و
optional التوافــــــق قــــــانونcompatibility . ولتحقیــــــق هــــــذه

یــشابه 3Dثالثــي األبعــاد ریاضــينظــامالقــوانین ال بــد مــن وجــود 
مـن غیر أن قدرة اإلنسان المحدودة على معالجـة عـدد كبیـر. الواقع

مما دفعـه إلـى وضـع العدیـد ذلكعن تحقیق جعلته عاجزًا المتغیرات
أحادیــة أو جزئیــةأنظمــةمــن الفرضــیات وتحلیــل المنــشأ باســتخدام 

1D orثنائیة األبعاد 2D dimensions .
وانتشاره الدور الكبیر في وبرمجیاتهوقد كان لتطور الحاسب

تطویر قدرة اإلنسان على التعامل مع عدد كبیر من المتغیرات 
إلى استخدام جزئیة استخدام أنظمة ع التطویر من األمر الذي دف

.ثالثیة األبعادأنظمة
وأصبح استخدام هذه االنظمة دارجة عالمیا ولكن ال تزال االنظمة 

.القدیمة في العدید من المكاتب الهندسیة في فلسطین
تطور التحلیللمراحل البحث إلى استعراض تاریخيهذا یهدف 

إلى جزئیة أنظمةمن تحلیل لتغییرلالالزمرسم معالم المنهاج و 
االنتقال إلى حتمیة ویرى الباحث. بثالثة أبعادأنظمةتحلیل 

مقاربة نتائج مسألة التحلیل للواقع، وما لثالثي األبعاد تمثیلال
تحقیق التوافق بین ینشأ عن ذلك من میزات منها زیادة إمكانیة

.عناصر المنشأ

عناصر؛أبعاد؛ظامن؛تحلیل؛منهاج: كلمات مفتاحیة

من حیث اإلنشائيالتحلیل طرق تطور : مقدمة. 1
التمثیل الریاضي

ــــــي األصــــــل ــــــة ف ــــــیم حقیقی ــــــق ق ــــــل الهندســــــي تحقی لإلجهــــــادات التحلی
وهـذا ال . والتشوهات التـي تحـصل فـي المنـشأ نتیجـة تعرضـه لألحمـال

حـل المعـادالتبفهـم المنـشأ كوحـدة واحـدةمن خاللیمكن أن یتم إال 
الناتجــة مــن الممثلــة للمنــشأ و differential equationsضــلیةالتفا

إثنــان رئیــسان همــا قــانون أقــدار المــادة . خدام ثالثــة قــوانینخــالل اســت
الـــــذي ُیَحـــــدِّد مـــــن خـــــالل تجـــــارب مخبریـــــة أو میدانیـــــة العالقـــــة بـــــین 

. stress-strain relationshipsاإلجهــادات واالنفعــاالت الداخلیــة 
ـــة equilibriumوقـــانون التـــوازن  الـــذي یقـــرن بـــین األحمـــال الخارجی
للمنــشأ ككــل external and internal forcesوالقــوى الداخلیــة 

وثالـــث خیـــاري هـــو قـــانون . nodesولكـــل عناصـــره وفـــي كافـــة ُعقـــده 
ـــشأیـــالـــذي compatibilityالتوافـــق  ضع تـــصور لـــشكل انحنـــاء المن

. تحت تأثیر األحمال الخارجیة
أو غیـــــر محــــــددة determinateددة والمنـــــشآت إمــــــا أن تكـــــون محــــــ

indeterminate .ــــــوى ــــــشآت المحــــــددة یمكــــــن حــــــساب الق فــــــي المن
فقــــط، بینمــــا هنــــاك حاجــــة لقــــانون التــــوازن الداخلیــــة باســــتخدام قــــانون

حلــول الوهــذا یــؤدي إلــى كــون . التوافــق لحــل المنــشآت غیــر المحــددة
ن قــــوانیةالثالثــــالناتجــــة مــــن تطبیــــق (النظریــــة للمعــــادالت التفاضــــلیة

حجـم المنـشأ عدد المتغیرات أو زیـادةتزداد صعوبة مع زیادة)السابقة
یلــــزم لـــذلك.  بحیـــث أصـــبحت غیــــر ممكنـــة لحــــل أي منـــشأ عــــصري

إلــى تــم اللجــوءفــي غیــاب الحاســب . إلــى طــرق تقریبیــةالعــدول عنهــا
فـي وجـود الحاسـب ، و في أغلب األحیـانال تحقق قانون التوافقطرق 

أهمهــا طریقــة numerical methodsإلــى طــرق عددیــةتــم اللجــوء 
تفكیك المنشأ المكـون مـن عـدة أجـزاء علىقائمة العناصر المحدودة ال

إعـادة تجمیعهـا مـرة أخـرى اسـتقراؤها ومـن ثـم إلى أجزاء صغیرة یمكن
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وكــون هــذه الطــرق تقریبیــة فــدقتها .والنظــر إلــى المنــشأ كوحــدة واحــدة
فـــق والتـــوازن وأقـــدار تعتمـــد علـــى مـــدى قربهـــا مـــن تحقیـــق قـــوانین التوا

.المادة
وال یجـد الباحـث ضـرورة فـي اسـتعراض الطـرق التقریبیـة التـي تطـورت 

ــــة جــــدواها فــــي الوقــــت الحاضــــر ففــــي . ]1[فــــي غیــــاب الحاســــب لقل
ـــسابق  ـــى الـــس(ال علـــى ســـبیل مـــن القـــرن العـــشرینالثمانینـــاتتینات إل
كانـــت المكاتـــب الهندســـیة تعتمـــد علـــى طریقـــة توزیـــع العـــزوم ) المثـــال

moment distribution لتحلیـــل القـــوى كـــأكثر طریقـــة شـــاعت
لتحلیـل portal and cantilever methodsمثـل الرأسـیة وطـرق
فــي حــین فــي الوقــت الحاضــر بالكــاد نجــد مكتبــًا واحــدًا . القــوى األفقیــة

یحلل بالطرق الیدویة مما یجعل تعلیم أو بحث مثـل هـذه الطـرق غیـر 
أنظمـةه الورقـة علـى اسـتعراض عـدة لـذلك سـتركز هـذ.  حالیاً مجدي 

محلیــًا وعالمیــًا الحالیــةإنــشائیة یــتم اســتخدامها فــي المكاتــب الهندســیة
. مع إظهار بعض المزایا والعیوب لكل نظام

mathematical modelالتمثیل الریاضي . 2

ــــة  ــــر شــــیوعا الممثل ــــب للمبــــاني األنظمــــة األكث المــــستخدمة فــــي المكات
:هيالهندسیة 

slab-beam-columnأحادي التمثیل أحادي األبعاد  مالنظا2.1
system

والمكاتـــــب الـــــشائعة فـــــي الكتـــــب نظمـــــةأكثـــــر األیعتبـــــر هـــــذا النظـــــام
تقـــسیم المنـــشأ إلـــى تمیـــفـــي البـــدء . لتـــصمیم القـــوى الرأســـیةالهندســـیة 

إنـــشائیة مـــشكلة مـــن بعـــد أنظمـــةوعمـــل 1Dعناصـــر مـــن بعـــد واحـــد
أحـــادي التمثیـــل أحـــادي األبعـــاد منظـــاالفـــي مـــا ُیعـــرف بواحـــد أیـــضًا 

slab-beam-column system .تم تمثیــــل البالطــــة كعنــــصر یــــف
مـن خـالل رو علـى الجـسةمحمولـأحادیة البعـد ) one-way(منفصل 

ومـــــن .fixedأو مثبتـــــة pinnedإمـــــا حـــــرة الـــــدوران nodesعقـــــد 
tributaryلكـل جـسرخالل ردود فعـل البالطـة أو المـساحة التابعـة

areaتم تمثیلهــا أیــضا یــعلــى الجــسور التــيالبالطــة م نقــل أحمــال تیــ
أحادیـــة البعـــد محمولـــة علــــى وعناصــــر أنظمـــةكالبالطـــة مـــن خـــالل 

. fixedأو مثبتـــة pinnedأعمــدة مـــن خـــالل عقـــد إمــا حـــرة الـــدوران 
لكـــــل عمـــــودومـــــن خـــــالل ردود فعـــــل الجـــــسور أو المـــــساحة التابعـــــة

tributary areaاألعمدةالجسور علىتم نقل أحمالی .
مــــشكل مــــن بالطــــة مــــصمتة خرســــانيأ منــــشأ 1فمــــثال یمثّــــل الــــشكل 

B1محملـة علـى الجـسرین )ب1كما یظهـر فـي الـشكل (باتجاه واحد 

أ وتمثیــل الجــسر 2یــتم تمثیــل البالطــة كمــا یظهــر فــي الــشكل . B2و 
B1 أوB2 ـــشكل كمـــا C1ب وتمثیـــل العمـــود2كمـــا یظهـــر فـــي ال

. ج2یظهر في الشكل 

.منشأ خرساني مشكل من بالطة مصمتة وجسور وأعمدة: 1لشكل ا

:غیر أن هذا التمثیل بعید عن الواقع ألسباب عدة منها
. إهمالــه التفاعـــل بــین البالطـــة والجــسر والعمـــود فــي نقـــل األحمـــال. أ

أو مثبتــــة pinnedإمــــا حــــرة الــــدوران nodesففرضــــیة وجــــود عقــــد 
fixedكلمـــا قـــل البـــأس الـــدوراني فعلـــى ســـبیل المثـــال.  غیـــر حقیقیـــة

torsional stiffness للجـــسرB2 ـــشكل كانـــت نهایـــات 1فـــي ال
وكلمــا زاد البــأس الــدوراني . البالطــة أقــرب إلــى أن تكــون حــرة الــدوران

.كانت نهایات البالطة أقرب إلى التثبیتB2للجسر 
والجــدیر بالــذكر أن أي نظــام ریاضــي ال ینهــار إذا تــم تحقیــق مـــسار 

ل بتطبیق قانوني التوازن وأقدار المادة وٕانمـا یتـصّدع فـي آمن  لألحما
فلـو افترضـنا نهایـات . ]2[األماكن التي ال یتحقق فیها قـانون التوافـق 

أ ولـــم نـــضع حدیـــد علـــوي فـــي 2البالطـــة حـــرة كمـــا یظهـــر فـــي الـــشكل 

البالطـة فـي الجانـب العلـوي ) تتـشقق(نهایات البالطة فـسوف تتـصدع 
لها حـرة الـدوران مـشابهة بـذلك النظـام مما یجعB2على طول الجسر 

.اإلنشائي
تزداد نسبة التصدعات في المنشآت التي ال یوجد فیهـا اسـتمراریة . ب

وقــد یكــون هــذا أحــد األســباب الفكریــة التــي تجعــل . للعناصــر الرأســیة
ـــــشآت حـــــساسة  ـــــل هـــــذه المن ـــــوى الرأســـــیة وأكثـــــر vulnerableمث للق

فالمنـشأ یتـصرف . بیل المثـالحساسیة للقوى األفقیة  كالزالزل علـى سـ
بناء على القوانین الفیزیائیة الحقیقیـة فـي المیـدان ولـیس حـسب النظـام 

.الریاضي الفكري أو كود البناء المعتمد
فعلـــى ســـبیل المثـــال اســـتمراریة الواجهـــات الحجریـــة الرأســـیة فـــي نهایـــة 
البلكونــــات یجعــــل النمــــاذج الریاضـــــیة اإلنــــشائیة التــــي تعتبــــر طـــــرف 
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فبالعــادة یــتم صــب الــسقف . حــرة الحركــة غیــر مطــابق للواقــعالبلكونــة 
العلــوي بعــد بنــاء واجهــة الحجــر علــى طــرف بلكونــة الــسقف الــسفلي، 
ـــسبب  ـــر حـــر الحركـــة ب ـــسقف العلـــوي غی ـــة ال ممـــا یجعـــل طـــرف بلكون

وبـالطبع ینــتج . واجهـة الحجـر تحتهـا مناقـضا بــذلك النمـوذج الریاضـي
ة الطـــابق العلـــوي إلـــى عـــن ذلـــك نقـــل قـــوى رأســـیة إضـــافیة مـــن بلكونـــ

ـــل هـــذه المنـــشآت وجـــود . بلكونـــة الطوابـــق الـــسفلى ـــذلك شـــاع فـــي مث ل
. ]3[تصّدعات في الواجهات المتصلة ببلكونة الطابق األول 

فـــافتراض عقـــد حـــرة الـــدوران بـــین ال یـــصلح لتحلیـــل القـــوى األفقیـــة.ت
الجـــسور واألعمــــدة یجعــــل النظـــام اإلنــــشائي غیــــر قـــادر نظریــــا علــــى 

.ة أفقیة وهذا غیر معقول واقعیاتحمل أي قو 

أمـــا أهـــم میـــزة لمثـــل هـــذا النظـــام كونـــه األســـاس الـــذي تـــم بنـــاء الحـــس 
وُیعتبـــــر ركیـــــزة . الهندســــي مـــــن خاللـــــه علــــى مـــــدى عـــــشرات الــــسنین

االنطالق فـي الحكـم علـى أي نظـام مـستقبلي ثالثـي األبعـاد فـي كونـه 
فرضـیات المـن. یعطي نفس نتائج هذا النظـام إذا تـم تحقیـق فرضـیاته

التــي تــسمح تمثیــل عنــصر ثالثــي األبعــاد كعنــصر علــى ســبیل المثــال
فـي الجـسر ) الطـول مـثال(أن تكون نـسبة أحـد البعـدین أحادي األبعاد 

.]5[4و ]4[3أو العمود إلى أي  من البعدین اآلخرین أكبر من 

. C1تمثیل العمود . ج. B1تمثیل الجسر.تمثیل البالطة، ب. أ.1أحادي التمثیل للمنشأ في الشكل نظام: 2شكل ال

2D framesثنائي التمثیل أحادي األبعاد نظامال2.2

فــي الكتــب الهندســیة لتــصمیم شــیوعانظمــةأكثــر األنظــامُیعتبــر هــذا ال
تتعامــل مــع بعــدینأنظمــةعــدة تطــورت . معــااألفقیــةالرأســیة و القــوى 

النظـــر إلـــى محاولـــةكـــان أرقاهـــاباســـتخدام عناصـــر مـــن بعـــد واحـــد 
ـــشأ كمجموعـــة مـــن اإلطـــارات ـــزال البعـــد plane framesالمن واخت

equivalent frameاإلطـار المكـافئالثالث في ما ُیعرف بطریقة

method االنـضغاطالرباط وقـائم نظاموتمثیل الواجهات من خالل
strut and tie model]5[ .تــم واللطیــف أن مثــل هــذا المنهــاج

رأسـیة الفـتم نقـل األحمـال . قـوى األفقیـة والرأسـیة معـالالتحلیل اعتماده

وتــم نقــلtributary areaعــن طریــق المــساحة التابعــة لكــل إطــار 
قـاس الـسقفبـافتراض stiffnessاألحمال األفقیة عن طریق البأس

rigidأو المــساحة (كفرضــیة دارجــة فــي تــصمیم المنــشآت الخرســانیة
كفرضـــیة دارجـــة فـــي flexibleالتابعـــة فـــي حـــال كـــون الـــسقف مـــرن 

وبالتـالي یـتم تحلیـل .)تـصمیم المنـشآت المعدنیـة ذات األسـقف الرقیقـة
األفقیــــــین االتجــــــاهینفــــــي اإلطــــــارات للقــــــوى الرأســــــیة واألفقیــــــة معــــــاً 

مــن 1فعلــى ســبیل المثــال یــتم تمثیــل المنــشأ فــي الــشكل . المتعامــدین
واحــد البحــر الأ فــي اتجــاه 3موضــحة فــي الــشكل إطــارات ثالثــةخــالل

ــــشكل مــــن خــــالل إطــــارین و  المتعامــــد علیــــهاالتجــــاهب فــــي 3فــــي ال
.المشتمل على بحرین
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.باتجاه بحرینببعدینإطارينظام. ، بباتجاه بحرببعدینإطارينظام. أ.1نظام ثنائي التمثیل أحادي األبعاد للشكل :3الشكل 

منهاج وبالطبع تطور الحس الهندسي كثیرا نحو الحقیقة مقارنة بال
فأصبح تفاعل البالطات . السابق القائم على التحلیل في بعد واحد

والجسور واألعمدة أقرب منها للحقیقة وأصبح باإلمكان التحلیل 
أقرب للواقع من نظام هذا التمثیلبالرغم من كون .  للقوى األفقیة

ال یصیب الحقیقة ألسباب عدة أحادي التمثیل أحادي األبعاد إال أنه
:منها

هماله حقیقة كون المنشأ في أغلب األحیان شبه قاس إ.أ
semi-rigid]6[  .

ال یصلح في المنشآت التي ال یمكن تشكیلها من خالل .ب
).األعمدة غیر موضوعة في صفوف(إطارات 

ال یصلح إلعطاء صورة كاملة عن المنشأ خصوصًا في .ت
.التحلیل الدینامیكي

center ofیستغرق وقت طویل لتحدید مركز القساوة .ث

rigidity ومركز الكتلةcenter of mass وتوزیع
.القوى على اإلطارات

ومن میزات هذا النظام أنه تم تطویره  في خالل الخمسین سنة 
الماضیة وتطور الحس الهندسي بناء علیه مما یجعله ركیزة إضافیة 
ألي تطور مستقبلي في كونه یعطي نفس نتائج هذا النظام إذا تم 

).كقساوة األسقف على سبیل المثال(ه تحقیق فرضیات

أحادي، ثنائي أو ثالثي 3D structureثالثي التمثیل نظامال2.3
األبعاد

القائمــــة علـــى أحــــدث طـــرق التحلیــــل مـــع تطـــور الحاســــب وبرمجیاتـــه
ـــع  ـــیال للواق ـــة العناصـــر المحـــدودة (وأقربهـــا تمث the finiteطریق

element method( أصـــــبح اسلغالبیـــــة النـــــوتیـــــسیر أســـــعاره  ،
وبعناصــــر أحادیـــــة بعـــــاداألة یــــثالثأنظمـــــةتمثیـــــل المنــــشأ بباإلمكــــان 

للتحلیـــل أحـــادي أو ولـــم یعــد هنـــاك ضـــرورة. وثنائیــة وثالثیـــة األبعـــاد
طــــــار طریقــــــة اإلثنــــــائي األبعــــــاد أو ألي فرضــــــیات كتلــــــك المتعلقــــــة ب

إال مـــــن وجهـــــة نظـــــر حـــــسیة قـــــسوة أو مرونـــــة األســـــقفأومكـــــافئال
. تقریبیة

نظــاممــن خــالل 1المنــشأ فــي الــشكل بیل المثــال یــتم تمثیــلفعلــى ســ
واســـتخدام عناصــــر ثنائیــــة 4كمــــا یظهـــر فــــي الــــشكل ثالثـــي األبعــــاد
وأحادیـــة ) shellأو غـــالف plateصـــفیحة (البالطـــة األبعـــاد لتمثیـــل

ثنائیــــة األبعــــاد لتمثیــــل وعناصــــر(األبعــــاد لتمثیــــل الجــــسور واألعمــــدة 
األســـاس فـــي حـــال الرغبـــة فـــي إجـــراء یـــل ثالثیـــة األبعـــاد لتمثالقواعـــد و 

soil-structureتحلیـــل البنیـــان واألســـاس معـــًا فـــي مـــا ُیعـــرف ب 

interaction.(

.1ثالثي التمثیل للشكل نظام: 4الشكل 

ـــة أبعـــاد ـــة العناصـــر المحـــدودة غیـــر أن التحلیـــل لثالث باســـتخدام طریق
قبـــل انتـــشر اســـتخدامه فــي المكاتـــب مـــنحـــدیث نــسبیا تحلیــل تقریبـــي 

فــي الغالـــب فـــي تعلـــیم غیـــر مؤســـس المهندســین حـــدیثي التخـــرج وهــو 
من حیث المنهجیة األمر الذي یحـتم ضـرورة رسـم معـالم البكالوریوس 

وٕاعــــادة بنــــاء وتطــــویر الحــــس الــــالزم الســــتخدامه مــــن جهــــة المنهــــاج 
.من جهة أخرىأقرب للواقعلیصبح الهندسي

ـــــشآ ـــــل المن حیـــــث أصـــــبح توُیعتبـــــر هـــــذا التوجـــــه األحـــــدث فـــــي تمثی
تمثیل المنشأ كوحدة واحدة وتحلیلـه وتـصمیمه ألي عـدد مـن باإلمكان 

فـي وقـت أقـل load combinationsاألحمـال أو مركبـات األحمـال 
السابقة وما یترتب على ذلك من مزایـا عدیـدة نظمةبكثیر من كافة األ

فــي إجــراء التعــدیالت وٕاعــادة التحلیــل والتــصمیم والتقیــیم ألي متغیــرات 
نظــاموهــو ال.األحمــال أو مواصــفات أو أبعــاد العناصــر اإلنــشائیةفــي

فقــد كانــت الــزالزل . للتحلیــل الــدینامیكيلتمثیــل الواقــع وبالتــالياألمثــل
وطــرق نظمــةفــي تقیــیم األمنــه االســتفادةوال تــزال مختبــر میــداني یــتم 

فــــإن أهــــم درس تعلمـــــه وحــــسب قناعــــة الباحــــث . التحلیــــل والتــــصمیم
نــسان مــن الــزالزل هــو محاولــة قــراءة الواقــع بطریقــة صــحیحة ومــن اإل
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ـــم تطـــویر  ـــذلك أصـــبح . ]6[یكـــون أقـــرب مـــا یمكـــن للواقـــعنظـــامث ول
إجباري فـي العدیـد ثالثي األبعاد باعتباره أقرب ما یمكن للواقع نظامال

كـــودات التـــي ومــن ال.مــن الكـــودات العالمیــة للتـــصمیم للقــوى الزلزالیـــة
منـذ منتـصف التـسعینات مـن القـرن الماضـي ظـامنفرضت مثـل هـذا ال

نظمـةبعد سلسلة من الـزالزل التـي أثبتـت العدیـد مـن األخطـاء فـي األ(
بــل إن العدیــد مــن الدراســات التقییمیــة .]SAEOC]7كــود) الــسابقة
ثنـــائي نظـــامالتمثیـــل ة الـــزالزل لـــسوء حـــساسیة المنـــشآت لمقاومـــبینـــت 

.]8[للواقعاألبعاد الدارج استخدامه
ـــالزم عـــرض مبـــدئي ألیهـــدف هـــذا البحـــث إلـــى  فـــي ســـس المنهـــاج ال

ثالثیـة أنظمـةلتحلیـل طریقة العناصـر المحـدودة تحدید كیفیة استخدام 
وفــي . األبعــاد باســتخدام عناصــر أحادیــة أو ثنائیــة أو ثالثیــة األبعــاد

حین عجز المنهاج الكالسـیكي فـي أغلـب األحیـان عـن تحقیـق قـانون 
فــــي المنـــــشآت ) الــــشقوق(شــــیوع التــــصدعات التوافــــق ممــــا أدى إلــــى

نظمـــةاألفـــإن تحلیـــل ،الخرســـانیة التـــي ســـببها إعـــادة توزیـــع األحمـــال
وتقریــــب األبعـــاد مـــن شـــأنه تقلیـــل هـــذه التـــصدعات اإلنـــشائیةةثالثیـــ

.النتائج للواقع

منهاج التغییر3

إلـى ) أحادي أو ثنـائي األبعـاد(یقوم منهاج التغییر من التحلیل الدارج 
:هيخطوات رئیسةحلیل ثالثي األبعاد على الت

:االنطالق من المحكم3.1

مـن االنطـالقمن المنهاج الكالسیكي القـائم علـى االستفادةال بد من 
فالمنـشآت المحـددة . المنـشآت المحـددة لتحلیـل المنـشآت غیـر المحـددة

وهي بذلك أحد األسـالیب التـي مـن خاللهـا یـتم الحكـم . حلولها محكمة
وهـــذه . برنـــامج حاســـب یـــستخدم طریقـــة العناصـــر المحـــدودةعلـــى أي

. فـي بنـاء الثقـة بـین المهنـدس وبرنـامج الحاسـباالنطـالقتمّثل نقطة 
فــال یجــوز التعامــل مــع أي مــسألة جدیــدة فــي أي برنــامج قبــل التحقــق 

لــــذلك نجــــد بــــرامج . مــــن صــــالحیة البرنــــامج لحــــل مثــــل هــــذه المــــسألة
لعدیــد مــن المــسائل التــي تُثبــت مــن الحاســب الجّیــدة تــزود المــستخدم با

)البرهــان(بمــسائل اإلثبــات خاللهــا صــالحیة البرنــامج فــي مــا ُیعــرف
verification problems.علــى ســبیل المثــال نجــد برنــامج مثــل ف

SAP2000]9[یزود المستخدم بالعدید من مسائل اإلثبات.

قوانین التحلیل الثالثحقق أكد من تلتا3.2

ـــل الـــثالثقـــیخـــضع لنظـــامكـــون المـــن تحقـــق الضـــرورة  : وانین التحلی
قــانون و )مجمــوع ردود األفعــال تــساوي األحمــال(الكلــي التــوازنقــانون

والتحقـــق مـــن ســـالمة كافـــة عناصـــر المنـــشأ مـــن حیـــث (أقـــدار المـــادة 
لهــا انحنــاء واحــد وتحقــق متطلبــات نظــامجمیــع عقــد ال(والتوافــق) القــوة

ــــشروط الالزمــــة . )boundary conditionsشــــروط الحــــدود  وال
متوفرة في عشرات الكتـب التـي تبحـث موضـوع العناصـر ذلك لتحقیق 

فعلــــى ســــبیل المثــــال ال الحــــصر ممــــا هــــو معلــــوم أهمیــــة .  المحـــدودة
compatibilityلتحقیـق التوافـق matching nodesمزاوجـة العقـد 

ـــة مقاربـــة نـــسب أبعـــاد عناصـــر ثنائیـــة األبعـــاد وثالثیـــة األبعـــاد وأهمی
وبالعــادة یــتم بنــاء النمــوذج الریاضــي بعــد عــدة .]10[تــوازنلتحقیــق ال
. قوانین التحلیلتصحیحیة حتى یتم التأكد من تحقق محاوالت

تـــصمیم المنـــشأ لتحقیـــق متطلبـــات القـــوة والمنفعـــة وتنمیـــة الحـــس 3.3
الهندسي وتوحید المفاهیم 

عـة ضرورة التأكد من كفایة كافة عناصر المنشأ من حیـث القـوة والمنف
strength and serviceability ـــاء الحـــس ضـــرورة و إعـــادة بن

فنتـــائج التحلیـــل للمنـــشآت ثالثیـــة األبعـــاد تحتـــاج .الهندســـي مـــن جدیـــد
تم بنـاؤه بنـاء علـى الذي الحس الهندسيتتطابق أحیانا مع إلى قراءة
ت، وتختلــف فرضــیافــي حــال تــشابه الثنــائي األبعــاد أحــادي أو تحلیــل 

حال ُبْعد فرضیات التحلیـل أحـادي أو ثنـائي األبعـاد كثیرا في قلیال أو 
ـــى النحـــو الحـــس الهندســـي بنـــاء إعـــادة یـــتمســـوف و . عـــن الواقـــع عل

: التالي
للمنــــشأ المــــراد أقــــرب لتمثیــــل الواقــــعثالثیــــة األبعــــادأنظمــــةیــــتم بنــــاء 

نظمـةوضع الفرضیات التي تـم اسـتخدامها فـي األیتمومن ثمتحلیله،
للتأكـد علـى ضـوئهاالحـس الهندسـي وتم بنـاء بعاد ثنائیة األأحادیة أو

ـــائج لأل ـــة أو نظمـــةاألثالثیـــة األبعـــاد مـــع نظمـــةمـــن موافقـــة النت أحادی
أحادیـة أو نظمـةاألومن ثـم یـتم إزالـة فرضـیات تحلیـل. ثنائیة األبعاد

إجــراء التحلیــل ثالثــي األبعــادوٕاعــادة األبعــاد البعیــدة عــن الواقــع ةثنائیــ
وبنـاء علـى ذلـك . وقراءة النتائج مـن جدیـدللواقع األقربالذي أصبح 

. تطویر الحس الهندسي تدریجیاإعادة یتم 
ممــا ال شــك ف. وأهــم ثمــرة فــي تطــویر الحــس الهندســي توحیــد المفــاهیم

فیه وجـود العدیـد مـن المفـاهیم غیـر الموحـدة فـي الواقـع الهندسـي وفـي 
ــــصمیم ــــك اعتمــــاد طــــ. كــــودات الت ــــي ذل ــــرئیس ف ــــسبب ال رق ویرجــــع ال

وتوحیـــد طـــرق التحلیـــل بطریقـــة واحـــدة مثـــل . تقریبیـــة للتحلیـــلمختلفـــة 
ـــــة العناصـــــر المحـــــدودة كفیـــــل بتوحیـــــد النتـــــائج وتوحیـــــد الرؤیـــــا  طریق

الكـــود األمریكــــي یقتــــرح فعلــــى ســـبیل المثـــال . التحلیلیـــة والتـــصمیمیة
ACI15.4.3 ـــد فـــي القواعـــد المربعـــةتوزیعـــا ـــساویا للحدی ـــا مت ومختلف

، فــي حــین تحلیــل هــذه القواعــد بطریقــة د المــستطیلةللحدیــد فــي القواعــ
columnجـزء القاعـدة المقـارب للعمـود العناصـر المحـدودة یبـین أن 

strip یتعــرض إلجهــادات أكثــر بكثیــر مــن الجــزء البعیــد عــن العمــود
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middle strip ویـــتم تحلیـــل وتـــصمیم القواعـــد حـــسب النتـــائج دون
. عة وقواعد مستطیلةالحاجة إلى تقسیم المفاهیم إلى قواعد مرب

ذات حیـــث یـــتم تقـــسیمها إلـــى بالطـــات وكـــذلك الحـــال فـــي البالطـــات 
one way)ســواء المــصمتة أو ذات األعــصاب (الواحــد االتجــاه

solid or ribbed slab یــتم تــسلیحها فــي الواقــع وحــسب الكــود
، وبالطـــــات ذات االتجــــاهین والتـــــي یختلـــــف تحلیـــــل تــــسلیحًا متـــــساویاً 
بینمـــا . ریـــب مـــن العمـــود عـــن الجـــزء البعیـــد عنـــهوتـــسلیح الجـــزء الق

یبـــین تحلیلهـــا بطریقـــة العناصـــر المحـــدودة أن الجـــزء المقـــارب للعمـــود 
column strip یتعـــرض إلجهـــادات أكثـــر مـــن الجـــزء البعیـــد عـــن

دون أي حاجــة لتقــسیمها فــي كافــة الحــاالت middle stripالعمــود 
وبــذلك تتحــد .هینإلــى بالطــات ذات اتجــاه واحــد وبالطــات ذات اتجــا
اتحـاد طریقــة بعــد المفـاهیم فــي تـصمیم كافــة أنـواع البالطــات والقواعـد 

.التحلیل
. یــتم فــي هــذه المرحلــة أیــضًا توحیــد المقــاطع مــا أمكــن لــسهولة التنفیــذ

تعطــــي إمكانیــــة توحیــــد العناصــــر SAP2000بعــــض البــــرامج مثــــل 
والتعامـل. یتم تصمیمها من مقطـع واحـدgroupsضمن مجموعات 

مـــع مجموعـــات ُیـــسهل عملیـــة االختیـــار والتعـــدیل والتحلیـــل والتـــصمیم 
.والتنفیذ

مثال توضیحي للخطوتین األولى والثانیة من المنهاج4

منــشأ ثالثــي األبعــاد مــصنوع مــن الخرســانة المــسلحة 5یبــین الــشكل 
یـــساوي ) superimposed dead load(بحمـــل میـــت إضـــافي 

معامـل المرونـة . 2م/كـن9وي یـسا) live load(وحمـل حـي 2م/كـن5
)elastic modulus ( ـــساوي جیجـــا باســـكال ومعامـــل بوســـون 24ی
)Poisson's ratio ( سـم محمولــة 25البالطـة مـصمتة . 0.2یــساوي

األعمـــــدة مـــــستطیلة . ســـــم عمـــــق80ســـــم عـــــرض و 30علـــــى جـــــسور 
.  على القواعد) fixed(سم مثبتة 60سم30

م وأبعاد 6ابق ارتفاعه منشأ ثالثي األبعاد مكون من ط: 5الشكل 
م 8م و 5البحور 

تحلیل أنظمة ثالثیة التمثیل مشابهة في : اإلنطالق من المحكم4.1
فرضیاتها لنظام أحادي التمثیل أحادي األبعاد 

ُیفترض في نظام التمثیل أحـادي األبعـاد الـشائع عرفـا اعتبـار البالطـة 
عــال مــن ردود األف. 6محمولــة علــى الجــسور كمــا یظهــر فــي الــشكل 

البالطـــة یـــتم نقلهـــا علـــى الجـــسور التـــي یمكـــن تمثیلهـــا محمولـــة علـــى 
یـتم تحلیـل البالطـة ). simple support(األعمدة رأسیا بدون تثبیـت 

moment(باســتخدام أي طریقــة مألوفــة مثــل طریقــة توزیــع الحــدود 

distribution ( ویــــــتم نقـــــــل ردود األفعـــــــال كأحمـــــــال موزعـــــــة علـــــــى
simplyبــسیطة االرتكــاز فتراضــهالهــا إلالجــسور التــي یــسهل تحلی

supported م8طول بحرها .

تمثیل البالطة في نظام أحادي التمثیل أحداي األبعاد: 6الشكل 

ثـم یـتم تحلیـل النظـام ثالثـي التمثیـل أحـادي األبعـاد مـن خـالل برنــامج 
فـــي النظـــام ثالثـــي األبعـــادانوٕاذا اســـتخدم. SAP2000حاســـب مثـــل 

ي تمثیـل نظـام أحـادي التمثیـل أحـادي األبعـاد والتـي نفس الفرضیات ف
:هي

افتراض أن البأس الدوراني للجسور یساوي صفرا. أ
یـساوي مـا ال الرئیـسة افتراض أن البأس العزمي للجسور . ب

نهایة
والبـأس الـدوراني yافتراض البأس العزمي للبالطـة باتجـاه . ت

للبالطة یساوي صفرا
.وي صفراالبأس العزمي لألعمدة یساافتراض . ث

.البرنامج إعطاء نفس النتائج تقریبافترض من فی

التأكد من تحقق  قوانین التحلیل الثالث4.2

یظهــــر لنــــا تحقــــق التوافــــق عــــن طریــــق مــــشاهدة األشــــكال  المتحركــــة 
animation التي تبـین حركـة المنـشأ تحـت األحمـال للتأكـد مـن عـدم

. 7شكل وجود أي انفصال حركي بین عقد المنشأ كما یظهر في ال

.انحناء المنشأ تحت تأثیر األحمال الرأسیة: 7الشكل 
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ـــق حـــساب  ـــي عـــن طری ـــانون التـــوازن الكل ـــتم التحقـــق مـــن ق ثـــم ی
فعلـــى ســــبیل (األحمـــال ومقارنتهـــا بـــردود األفعـــال للمنـــشأ ككـــل 

المثــال نجــد أن حــساب الــوزن المیــت للمنــشأ كــامال لهــذا النظــام 
كــن 1440ذا النظــام كــن  والــوزن الحــي للمنــشأ كــامال لهــ2206

ومقارنة ذلك مع مجمـوع ردود األفعـال لحـاالت التحلیـل لـألوزان 
. أعطت نفس النتیجة8المیتة والحیة كما یظهر في الشكل 

ردود األفعال الكلیة للمنشأ ثالثي األبعاد: 8الشكل 
ثـم یـتم التحقـق مــن قـانون أقـدار المـادة مــن حیـث التحلیـل فـي ضــرورة 

لنظـام أحــادي التمثیــل أحـادي األبعــاد كمــا یظهــر إعطـاء نفــس النتــائج
أقــل و حیــث یظهــر أن نــسبة الخطــأ تتــراوح بــین صــفر 1فــي الجــدول 

%.7من 
مقارنة النتائج بین نتائج أحادي التمثیل وثالثي التمثیل : 1الجدول 

باستخدام نفس الفرضیات
Item 1D 3D %diff.

Slab MA 0 0 0
Exterior M+ 54 55.4 2.5

Slab MB 74 69.4 6.6
Interior M+ 25 24.1 3.7

Slab MC 50 48.8 2.5
Beam Ma 1070 1081 1.0
Beam Mb 1311 1293 1.4
Beam Mc 475 480 1.0

یتم إزالة الفرضیات أ إلى ث من نموذج ثالثي األبعاد وٕاعادة 
.التحلیل لقراءة نتائج أقرب إلى الواقع وٕاعادة بناء الحس الهندسي

مةخات4

توحید ءالیة التحلیل من خالل الحاسب اآللي باستخدام طریقة 
العناصر المحدودة جعل باإلمكان التعامل مع المنشأ ككل من خالل 
التمثیل ثالثي األبعاد بدال من التعامل مع أجزاء المنشأ من خالل 

التعامل مع أجزاء المنشأ یستهلك . التمثیل أحادي أو ثنائي األبعاد
ویحتاج إلى فرضیات كثیرة غالبا ال تتوفر في وقت طویل جداً 

الواقع، األمر الذي یشیر إلى حتمیة االنتقال إلى التمثیل ثالثي 
. األبعاد لمقاربة نتائج مسألة التحلیل للواقع

التمثیل ثالثي األبعاد یساعد على مشابهة التمثیـل للواقـع ویحتـاج إلـى 
ه المنهجیـــة مـــن تبـــدأ هـــذ. رئیـــسةخطـــواتثـــالث منهجیـــة تتـــشكل مـــن 
تحقیـق قـوانین أقـدار ومـن ثـم التأكـد مـن ) العلـم(االنطالق من المحكم 

ــــق ــــوازن والتواف ــــشأ )قواعــــد الهــــدى(المــــادة والت ــــصمیم المن ــــم ت ومــــن ث
لتحقیــــق متطلبـــــات القــــوة والمنفعـــــة وتنمیـــــة الحــــس الهندســـــي وتوحیـــــد 

.)الكتاب المنیر(المفاهیم

م قــول الحـق فـي سـورة الحــج وهـذا المنهـاج فـي التغییــر هـو أحـد مفـاهی
)إشارة لمن یرید أن یمتلك حجة المنهاج(

ـــاٍب  ـــٍم َوَال ُهـــًدى َوَال ِكَت ـــِر ِعْل ـــي اللَّـــِه ِبَغْی ـــاِس َمـــْن ُیَجـــاِدُل ِف َوِمـــَن النَّ
الحج)8(ُمِنیرٍ 

إشارة إلى كونهـا أهـم آلیـات الحكمـة (والتي تم تكرارها في سورة لقمان 
): التي امتلكها لقمان الحكیم

َر َلُكـْم َمـا ِفـي الـسََّمَواِت َوَمـا ِفـي اْألَْرِض َوَأْسـَبَغ  أََلْم َتَرْوا َأنَّ اللََّه َسـخَّ
َعَلــْیُكْم ِنَعَمــُه َظــاِهَرًة َوَباِطَنــًة َوِمــَن النَّــاِس َمــْن ُیَجــاِدُل ِفــي اللَّــِه ِبَغْیــِر 

لقمان)20(ِعْلٍم َوَال ُهًدى َوَال ِكتَاٍب ُمِنیرٍ 
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