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ونظر للتطوير إلنشاء المنشآت والمباني اإلدارية التي تظهر الجانب الجمالي
ًا
شهد قطاع البناء والتشييد كثي اًر من االنشاء
للهندسة اإلنشائية وبالتالي تكون مواكبة للتطورات العصرية التي تعكس صورة على التطور واإلعمار وخاص ًة أننا في
مرحلة بناء ونهوض بالدولة وبحاجة إلى مثل هذه المباني في بالدنا األمر الذي يحتم علينا تنفيذها باألشكال الهندسية ذات
الطابع اإلنشائي اإلسالمي ومنها الشكل القشري الذي يشمل الكروي واالسطواني.

وتعتبر القشريات الكروية من أهم أنواع المنشآت القشرية والتي اُستعملت في العديد من التطبيقات الهندسية مثل خزانات

أيضا بشكل جيد وواسع في مصانع البتروكيماويات ولذلك فإن القشريات الكروية قد ُدرست بشكل واسع
المياه ,كما تستخدم ً
واُفترضت العديد من التطبيقات بشأنه ,والتي تعتمد على فرضيات منها القشرية رقيقة ,االنحناءات تكون صغيرة مقارنة مع
السمك ومادة القشرية متجانسة ومتماثلة.

وتمت في هذه الدراسة تحليل وتصميم اسقف القباب الكروية بنوعيها ثابتة ومتغيرة السمك باستخدام النظرية الغشائية تحت
تأ ثير وزنها الذاتي مع وجود أحمال حية ,وتم عمل مقارنة بين النوعين من خالل عملية التحليل لمعرفة السلوك اإلنشائي
وإليجاد متطلبات التصميم األساسية من قوى محورية وازاحة وعزم ,حيث كانت األبعاد الرئيسية نفسها في كال التحليلين

وذلك لضمان مقارنة أكثر دقة فمثالً طول الفضاء يساوي  16.94متر ونصف قطر  38.25متر وتميل بزاوية  82أما
بالنسبة للسماكة فكانت في حالة الثابتة متساوية على طول المنحنى أما في حالة المتغيرة فكانت أصغر في القمة وازدادت

عند األطراف واألخيرة تم تحليلها بطريقتين األولى تم فرض سماكة ثابتة على طول سطح القبة ومساوية إلى متوسط
نسبيا.
السماكة ُ
الدنيا والعليا والثانية تم تحليلها على أساس الزيادة في السمك عند كل زاوية وكانت النتائج متقاربة ً
وقد تبين من خالل نتائج التحليل والتصميم أن قيم القوى الطرفية والعزوم أكبر في حالة متغيرة السمك لذلك فإن القباب
اقتصاديا من القباب ذات السماكة المتغيرة.
إنشائيا و
ذات السماكة الثابتة تكون هي األفضل وأكثر مالئمة
ً
ً

المقدمة
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تعد المنشآت القشرية من أحسن المنشآت الثابتة دائمة الخرسانية ,خفيفة الوزن ,مرنه في تشكيالتها ,سهولة عمل
فتحات كبيرة لإلضاءة فيها ,وتغطيتها لبحور إنشائية ألنواع مختلفة من الفراغات لتحقق عالقات تكوينية للفراغ
كاالمتداد واالستم اررية واالنحناء وأيضاً تعبي اًر عن المنشأ سواء من الداخل أو الخارج.
والمنشآت القشرية تصنف تحت نوع المنشآت التي تقاوم القوى بقشرتها الخارجية .وهي عبارة عن أسطح هندسية
تحدد الفراغ داخلياً وخارجياً ُحسنت خواصها بحيث تستطيع تحمل األحمال الواقعة عليها وهي عبارة عن قشرة
رقيقة (من الخرسانة في معظم األحيان) تم تشكيلها بحيث تكتسب هذه القشرة عزم قص ذاتي وذلك سواء
بتطبيقها في صورة منشوريه أو هرميه ,وفي هذا النوع من المنشآت يتم توزيع األحمال واإلجهادات في الفراغ ,أي
في االتجاهات الثالثة ,وليس في مستوى واحد كما في باقي أنظمة اإلنشاء األخرى حيث تقوم بتحليل القوى

الواقعة عليها إلى قوى ضغط وشد وقص وتعمل األساسات في هذه الحالة تحت نقاط االرتكاز للمنشأ ,وتتحول

فيها معظم اإلجهادات إلى إجهادات في اتجاه السطح نفسه ويشترط أن يكون سمك السطح صغير جداً بالنسبة
ألبعاد األسطح األخرى ولذلك فهو ال يستعمل في حمل أية أحمال خالف وزنه الذاتي ,مع أحمال الرياح وأحمال
حيه خفيفة للصيانة فقط.

ومع استمرار حركة البحث العلمي وزيادة حجم األنشطة فقد أخد اإلنشاء القشري حظاً وفي اًر من البحث العلمي

وبتطوير الخرسانة كمادة انشائية لها قدراتها وخواصها المميزة؛ هذا التوافق بين المخطط الحسابي وخواص مواد

البناء سمح بهذا االنتشار .كما قام الباحث صبحيةا ,الباروني] [1بدراسة للقباب الكروية متغيرة السمك وإيجاد

العزوم وإزاحات وقوي محورية.وباستخدام متغيرات بارومتريه لتحليل القباب الكروية لعدد من نسب الخواص
المتعامدة ( ) E/Eوعدد من نسب بوسان ( )وعدد من نسب التغير في السمك ( )ما بين القمة والقاعدة.

ببرنامج الفورتران حيث توصلت الدراسة الى التأثير القليل الذي يمكن إهماله عند تغير نسب بوسان  ,وأن
التغير في السمك (  )أثر على نقطة تغير القوي المحورية (  )من الضغط إلي الشد  ,هذا باإلضافة إلي
التغير في نسب الخواص المتعامدة ( ) E/Eالتي تؤثر بشكل واضح على أعلي قيم للعزوم واإلزاحة المتعامدة

 ,أي أنها إما تقوي أو تضعف التأثير المحيطي للقبه والذي يتطلب أخده في الحسبان عند التصميم.

األسقف القشرية

هي منشآت قشرية مكونة من صفائح تقوم بمقاومة األحمال وفيها تنعدم أي مقاومة لالنحناء نتيجة لسمكها الرفيع
ومن ثم تختفي اجهادات االنحناء متحولة إلى اجهادات شد توزع بانتظام على قطاع السقف والذي يعمل بكل
إمكانية وبأقصى كفاية إنشائية ,الذي يجب تنفيذه من مادة متماسكة تتحمل الضغط والشد ولكنها في نفس الوقت

تكون بسمك كافي بحيث تُقاوم األحمال الواقعة عليها.

الهدف من البحث

يهدف البحث إلى تصميم أسقف القشريات الكروية الخرسانية بنوعيها ثابتة ومتغيرة السمك ودراسة طرق تحليلها,
باإلضافة إلى تسليط الضوء على هذا النوع من النظام اإلنشائي من الناحيتين النظرية لزيادة البحوث والدراسات
2
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على هذا الموضوع ومن الناحية العملية إلمكانية إدخاله في المشاريع الحديثة بحيث تظهر الجانب الجمالي
للهندسة اإلنشائية.

أمثلة لتطبيقات المنشآت القشرية



استخدم اإلنشاء القشري في تغطية سقف صالة عرض بدسلدورف بألمانيا كما في شكل رقم (.)4

استخدم اإلنشاء القشري مزدوج االنحناء في التكوين الخارجي للقشرة في مبنى دار األوب ار كما في شكل
رقم (.)8



استخدم اإلنشاء القشري الدوراني في مطار أبو ظبي الدولي كما في شكل رقم (.)5

انتقال األحمال في القشريات الكروية
تنتقل األحمال من مركز القشرية إلى محيطها في اتجاه أنصاف األقطار الكروية ولذا توضع كمرات

محيطة تنتقل إليها األحمال من سطح القشرية وتنتقل بدورها إلى األعمدة وتكون وظيفة الكمرات
أيضا مقاومة أحمال (الضغط الداخلي) والتي تحاول فتح الكمرة للخارج.
المحيطة ً

شكل رقم ( )1ال نشاء القشري

شكل رقم ( )2ال نشاء القشري مزدوج االنحناء
3
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شكل رقم ( )3ال نشاء القشري الدو ارلجهود في القشريات

][2

قبل دراسة وتحليل الجهود المختلفة في القشريات باستخدام النظرية الغشائية سوف ُنعرف المستوى الوسطي أو
السطح الوسطي للقشرية والذي يمثل السطح الواقع في منتصف سماكة القشرية ( )dوأن معرفة معادلة هذا
السطح تمكننا من معرفة شكل ومواصفات القشرية وذلك بعد تحديد سماكتها ,ولمعرفة الجهود في القشريات
سوف يتم دراسة عنصر المتناهي في الصغر من سطح القشرية ناتج عن تقاطع مستويين متوازيين باتجاه

المحور ) (xوآخرين باتجاه المحور) (yوعموديين على المستوى الوسطي ,وتعرف المسافة بين المستويين
المتوازيين باتجاه المحور) (xهي ) (dsxوباتجاه المحور) (yهي ) (dsyكما هو مبين بالشكل رقم ( )1حيث

تم رسم العنصر ومحصلة القوى الداخلية المؤثرة عليه بوحدة الطول وهذه القوى هي

شكل رقم ( )4القوى الداخلية لعنصر القشرية

][2

 :Nx, NYقوى ناظميه عمودية على السطح العرضي للقشرية مقاسة بوحدة الطول من السطح الوسطي ,هذه
القوى تكون موجبة إذا كانت قوى شد وسالبة عندما تكون قوى ضغط.

 :Nyx, Nxyقوى مماسيه للسطح الوسطي للقشرية وتقع في مستوى السطح العرضي وتكون موجبة إذا كانت
باتجاه المحاور.
4
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 :Qx, Qyقوى مماسيه عمودية على السطح الوسطي للقشرية وتقع في مستوى المقطع العرضي وتكون موجبة
إذا كانت تشكل مع القوى ) (Nxy, Nyxثالثية احداثيات موجبة ].[2

النظرية الغشائية لحل القشريات:

جدا ويمكن اهمالها وبالتالي يبقى
في أغلب القشريات تكون العزوم الداخلية ) (Mxy ,Myx ,My ,Mxصغيرة ً

ست مجاهيل)  (Ny ,Nx ,Nxy ,Nyx ,Qx ,Qyيمكن تحليل القوى الخارجية المؤثرة على العنصر الالمتناهي
في الصغر من القشرية عند مركزه إلى ثالث مركبات  ) ,py) px, pzتعمل باتجاه المحاور االحداثية z, y ,x

وبأخذ عزوم القوى الداخلية حول محاور مارة من القوى الخارجية نجد أن:

Nxy=Nyx
Qx=0
Qy=0
وبذلك يبقى ثالث قوى داخلية )  ( Nxy = Nyx ,Ny ,Nxوثالث معادالت للتوازن وتصبح المسألة مقررة
تواز ًنيا.

معادالت التوازن في القشريات الكروية

][3

 -4توازن عنصر القشرية في االتجاه )(x

من الشكل رقم ( )3وبعد تحليل القوى تكون المعادلة المكونة للتوازن في اتجاه ( )xتعطى بالمعادلة:
)(1

(Nθr1 ) + Nθ∅r1 cos∅ + Xr1 r = 0

 -8توازن عنصر القشرية في االتجاه ()y

∂
∂θ

(N∅θr) +

∂
∅∂

شكل رقم ( )5توازن عنصر القشرية في االتجاه ()x

] [3

من الشكل رقم ( )9تكون معادلة التوازن في االتجاه ( )yكالتالي
5
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شكل رقم ( )6توازن عنصر القشرية في االتجاه ()y

] [3

)(2
 -5توازن عنصر القشرية في االتجاه ()z

∂
∂
(Nr) + (Nθr1 ) − Nθr1 cos + Xr1 r = 0
∂
∂θ

من الشكل رقم ( )7معادلة التوازن في االتجاه ( )zتكون كالتالي

شكل رقم ( )7توازن عنصر القشرية في االتجاه ()z

)(3

تصميم القشريات الكروية:

] [3

Nθ N
+
+Z=0
r2
r1

تصميم القشريات الكروية يبدأ بحساب أبعاد القشرية والتي تشمل طول الفضاء ,ارتفاع القشرية وسمك القشرية
ومنها حساب األحمال المؤثرة وتتضمن الحمولة الميتة والحمولة الحية وحمولة الرياح وإيجاد قيم اإلجهادات التي

تتوزع على كامل سطح القشرية من خالل المعادلتين التاليتين وكما موضح في شكل رقم (.[4] )2

6
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] [2

شكل رقم ( )8توزيع الجهود على سطح القشرية

𝑔 𝑎.
1 + 𝑐𝑜𝑠

)(4
1
)
1 + 𝑐𝑜𝑠

)(5

=−

 = −ga. (cos −

ويمكن إيجاد قيم االنزياحات في القشرية الكروية من خالل المعادالت المخصصة رقم ( )9و( )7كالتالي
)(1+𝑐𝑜𝑠 − 𝑐𝑜𝑠c
𝑣1+

)(6
)(7

𝑎2 𝑔𝑠𝑖𝑛 c
𝑑𝐸

𝑐 (2+v) sin

أيضا االنزياحات التي تحدث في الجائز الحلقي كما في معادلة رقم (:)8
و ً
)𝑐𝑜𝑠 c (𝑎 𝑠𝑖𝑛 c
)(8

][5

= ΔH

𝑔𝑎−
𝑑𝐸

𝑎𝑔
1+𝑐𝑜𝑠 c

=Δα

= ΔH

وألنه ال توجد أية عزوم انحناء تنتقل من القشرة إلى الكمرة الحافة في الحالة الغشائية بالتالي فإن . Δα= 0

ومنها نجد معامالت التأثير األربعة }f11, f12 , f21 , f22

{ ويتم تمثيلها من خالل مصفوفة تعرف بمصفوفة

المرونة [ ]Fومن خاللها نجد قيم الزوائد والتعويض بها في المعادالت المخصصة إليجاد المحصالت النهائية.

 :Nالقوة الداخلية الطولية :N ,القوة الداخلية الحلقية :a ,نصف قطر القشرية :d ,سمك القشرية :v ,نسبة

بواسن :g ,الحمولة الميتة :ΔH ,االزاحة األفقية :Δα ,االزاحة نتيجة الدوران  : ,الزاوية مقاسة من القمة

تصميم سقف قبة كروية ثابتة السمك وقبة كروية متغيرة السمك
سيغطيه السقف حوالي  16.94متر وبسمك
تم تصميم وتحليل سقف ثابت حيث تم فرض طول الفضاء الذي ُ
 9.53سنتيمتر وتميل بزاوية  82⁰وكمرة حافة ) (0.91*0.46متر وحمل حي  1.2kN/m2كما بالشكل رقم
سيغطيه السقف  16.94متر وبسمك 9.53
( )6وسقف متغيرة السمك حيث تم فرض طول الفضاء الذي ُ
سنتيمتر والتي ُزيدت سماكتها عند األطراف إلى  43.81سنتيمتر وبزاوية  82⁰كما في الشكل رقم ( )40حيث
تم إجراء التحليل عليها بالطريقة الغشائية وتم الحصول على القوة الطولية واالجهادات النهائية والعزوم والتسليح

الطولي والحلقي.

7
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شكل رقم ( )9قبة كروية ثابتة السمك

النتائج

شكل رقم ( )11قبة كروية متغيرة السمك

من دراسة التحليل لألسقف ثابتة ومتغيرة السمك على التوالي التي تم إجراء التحليل والتصميم عليها بالطريقة
الغشائية كانت النتائج النهائية المختصرة التي توضح االجهادات النهائية والعزوم كما موضح بالجدول رقم ()4
لقبة ثابتة السمك وجدول رقم ( )8لقبة متغيرة السمك وعمل مقارنة بين نتائج تحليل القبة ثابتة السمك والمتغيرة
السمك كما في الجدول رقم (.)5

8
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جدول ( )1يبين المحصالت النهائية لقبة ثابتة السمك



º82

º80

º40

º0

-7030.14

-7454.62

-7356.99

-7325.61

)N (kg/m

-4668.63

-5949.47

-6974.38

-7325.61

)N(kg/m

9.39

0.0102

2.88*10− 5

M (kg/m.m) 3.267*10− 7

جدول رقم ( )2يبين المحصالت النهائية لقبة متغيرة السمك



º82

º80

º40

º0

-7789.79

-10027.2

-9829.53

-9778.65

)N (kg/m

-6310.58

-8036.18

-9334.94

-9778.65

)N (kg/m

-129.67

0.2649

2.85*10− 3

2.33*10− 5

)M(kg/m.m

جدول رقم ( )3يبين مقارنة بين نتائج تحليل لقبة ثابتة السمك ومتغيرة السمك

من ناحية تأثير

القوة الطولية

العزم الطرفي
M

𝑘𝑔/𝑐𝑚2

ثابتة السمك

-4356.24

3.507

471.82

4.65

متغيرة السمك

-6961.79

-26.823

872.29

5.069

الوزن الذاتي

)(kg/m

االجهاد الحرج

التسليح الطولي

التسليح الحلقي

𝑚𝑐𝑚2 /

𝑚𝑐𝑚2 /
5.04
1.455

مناقشة النتائج


من المقارنة في القبة الثابتة كانت مساحة حديد التسليح 𝑚 4.65 𝑐𝑚2 /اقل من القبة متغيرة
السمك 𝑚5.069 𝑐𝑚2 /



من المقارنة قيم المحصالت االجهاديه تكون أكبر في القبة متغيرة السمك 872.29 kg/cm2من



االنزياح في طرف القشرية واالنزياح نتيجة الدوران تتناسب تناسب عكسي مع االزاحة في طرف الكمرة

نظر لزيادة الحمولة
القبة الثابتة  471.82 kg/cm2وتكون قيمتها أكبر ما يمكن عند األطراف وذلك ًا
الميتة ,أما في الحمولة الحية فتبقى االجهادات ثابتة في النوعين.
في القبة متغيرة السمك نتيجة لزيادة السمك في األطراف حيث بزيادة األولى تقل األخيرة والعكس
صحيح.


قيم القوى الطرفية والعزوم أكبر في حالة القبة متغيرة السمك ألنه بزيادة السمك يزداد قيمة العزم.
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االستنتاج
 .4الظهار الجمال المعماري للمباني باألسقف القشرية وباستخدام طريقة النظرية الغشائية التي تهمل تأثير
العزوم وال يوجد سوى العزوم الطرفية والتي تكون قيمتها أقل في القبة الثابتة فإنها تبين مدى ميزة التشييد

باستخدام السمك الثابت.

 .8كمية التسليح الالزمة كانت أقل في حالة القشرية ثابتة السمك.
 . 5من خالل الدراسة اتضح أن القباب ذات السماكة الثابتة هي األنسب من الناحية اإلنشائية والتصميمية
واالقتصادية وزيادة استخدام هذا النظام من األسقف القشرية وبالتالي
 -1امكانية استخدام هذا النوع من االسقف للعمل به في التنفيذ إلظهار هذه المباني بالشكل المعماري والهندسي
الذي يدل على التقدم العمراني في البالد.
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