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 : الملخص .1

عند تنفيذ القشريات الكروية في كثير من االحيان ال يتم الحصول على السطح المنحني المثالي حيث تحدث 
بعض العيوب و بالذات التماثلية عند اللحام اوصب الخرسانة مما يجعل استخدام منظومات التحليل االنشائي 

االغشية المتمثله في القوى المحورية او  للقشريات التي تعتبر القشريات الرقيقة ذات السطح المنحني مثل نظرية
 نظرية عزوم االنحناء ال تتطابق مع االعتبارات االساسية لسطح المنحني المثالي . 

في هذا البحث تم استخدام نظرية العناصر المحددة المختلطة بتطبيق برنامج حاسوبي يستخدم عنصر حلقى 
حيث تم مة و بإسناد مفصلي بسيط عند القاعدة منحني على قشرية بنصف كروية تحت تأثير احمال منتظ

لتعرف على سلوك القشرية الكروية القببية عند حدوث تشوه وعيوب تماثلية في مواضع مختلفة من سطح القشرية ا
مقارنة بقيمها في حالة و القوة المحوري معرفة مدى االختالف الذي يطرأ على االزاحات و عزوم االنحناء مع 

مع االخذ في االعتبار التغير في قيمة زاوية االنفراج لموضع  مثالي)بدون عيوب تماثلية(ال الشكل المنحنى
 العيب.  

تفيد ان العيوب التماثلية تؤثر على عزوم االنحناء و اإلزاحات و القوة المحورية مما   تقدم الورقة استنتاجات
 . ذه القشرياتيجعل االستفادة من هذه النتائج في مجالي التصميم والتنفيذ لمثل ه

 : المقـدمــة .2

المنشات القشرية من المنشآت التي تتميز بجمال مظهرها وتناسقها مع كثير من األشكال و تعطي نوعا من 
المرونة من حيت االتساع واستيعاب الوظائف المختلفة و تصنف تحت نوع المنشآت التي تقاوم القوى عن طريق 

رقيقة  يتم تشكيلها بحيث تكتسب صورة منشوريه أو هرمية قد يحدث بها قشرتها الخارجية . وهى عبارة عن قشرة 
عيوب اتناء تنفيذيها وبتالي آل يتم الحصول على السطح المنحني المثالي وتحدث بعض العيوب التماثلية عند 

 حساسية عيب التماثلية المحوريه . صب او رش الخرسانة على الشدات الخشبية او اثناء تثبيتها بما يسمى
ومن المنشآت القشرية الهامة والتي عادة ما يتم استخدامها هي األشكال  القببية لسهولة استخدامها في كثير من 
األغراض الدينية و الترفيهية , ولتنفيذ مثل هذه القباب يتم استخدام مواد اإلنشاء مثل الخرسانات المسلحة و 

بق ذكره بخصوصية التحليل والتصميم اإلنشائي وكذلك وغيرها . و يتميز هذا النوع من المنشآت الي جانب ما س
طرق التنفيذ , ونظرا ألهمية مثل هذه المنشات فقد تم االستفادة من تقنيات اعتمدت على طرق تحليل منها طريقة 
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العناصر المحددة المختلطة واستخدام العنصر الحلقي ذو التماثلية المحورية و الذي أتبت أنة يعطي نتائج جيدة 
خدام عدد قليل من العناصر . خاصة وأن طرق التحليل النظرية غالبا ما تجد صعوبة في التعامل مع باست

( يقدم قشرية نصف كروية بعيب حلقي متماثل 1وشكل ) [1,2]األشكال واألحمال والشروط الحدودية المختلفة 
 .[3]وربع دائرة للتوضيح ابعاد القشرية من قطر وسمك وزاية االنفراج 

  
 ( تمثيل للعيوب التماثلية المحورية بالقبة الكروية1ل )شك

 
 الجانب العملي :   .3

في هذا البحث تم استخدام نظرية العناصر المحددة المختلطة بتطبيق برنامج حاسوبي يستخدم عنصر حلقى 
ع سنتيمتر ( تحت تأثير حملها  الذاتي الموز  11متر( وسمك ) 11منحني على قشريه نصف كروية ذات قطر )

بسيط عند القاعدة للتعرف على سلوك القشرية الكروية ( و بإسناد مفصلي 2كيلونيوتن / متر 2.2بانتظام بقيمته )
(  ومقدار ɸ =22o  , 22o , 52oالقببية عند حدوث تشوه وعيوب تماثلية في مواضع محدده بزاوية انفراج )

متر(  L=1..1وطول وتر القوس الذي به العيب )متر( عند موقع العيب  1.2العيب  بزيادة في القطر بمقدار )
عقدة  بعد  .2عنصر حلقى محدد وعدد العقد  25عدد  استخدام(  وتم 2من سطح القشرية كما موضح بشكل )

والقوة  التحقق من دقة النتائج و بالتالي معرفة مدى االختالف الذي يطرأ على االزاحات و عزوم االنحناء
 المثالي.يمها في حالة الشكل المنحنى بق ذلك و مقارنة المحورية 

 
 ( االبعاد والمتغيرات في القبه2شكل )
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 ة :مناقشالالنتائج و  .4

( و المتمثلة في التغير في قيم عزم االنحناء 1من الدراسة تم الحصول على نتائج التي تم عرضها في الجدول )
ɸM ( التغير في قيم اإلزاحة 2, والجدول )zU ( التغير في قيم اإلزاحة 1, والجدول )rU ( التغير 2, والجدول )

( يبين التغير في 2,و شكل) ɸM( يبين التغير في منحنى عزم االنحناء 1. و شكل )θNفي قيم القوة المحورية 
( يبين التغير في منحنى 2, و شكل ) rU( يبين التغير في منحنى اإلزاحة 2, و شكل )  zUمنحنى اإلزاحة 

 .   θNقوة المحورية ال
 
 
 

 ɸ   =o22 ,o22المحورية عند الزاوية )التماثلية بزاوية االنفراج و موقع عيب  ɸM( قيم عزم اإلنحناء 1جدول )
 ,o52 المحورية التماثلية ( و بإسناد مفصلي بسيط وقبة بدون عيب 

 

𝝓 
Mɸ (ɸ=25) 
(kN.m/m) 

Mɸ (ɸ=45) 
(kN.m/m) 

Mɸ (ɸ=65) 
(kN.m/m) 

Mɸ (kN.m/m) 
(zero imperfection)  

0 1.54E-02 -4.76E-03 -5.07E-03 -5.35E-03 
10 4.70E-02 -6.12E-03 -4.97E-03 -4.96E-03 
20 -7.73E-01 -3.86E-03 -4.98E-03 -5.13E-03 
25 1.34E+00 2.30E-02 -4.27E-03 -4.31E-03 
30 -4.83E-01 5.29E-02 -5.14E-03 -4.21E-03 
40 3.22E-02 -7.45E-01 -3.58E-03 -4.17E-03 
45 8.48E-03 1.45E+00 2.44E-02 -2.88E-03 
50 -4.00E-03 -6.13E-01 6.01E-02 -3.52E-03 
60 -2.53E-03 4.57E-02 -8.26E-01 -2.26E-03 
65 -1.71E-03 1.44E-02 1.72E+00 -1.76E-03 
70 -2.16E-03 -2.70E-03 -7.86E-01 -2.19E-03 
80 -5.50E-04 -9.71E-04 6.24E-02 -5.47E-04 
90 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
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( ɸ  =o22 ,o22  ,o52بزاوية االنفراج و موقع عيب التماثلية المحورية عند الزاوية ) ɸM( عالقة عزم اإلنحناء 1شكل )
 و بإسناد مفصلي بسيط وقبة بدون عيب التماثلية المحورية

 
 

( و ɸ   =o22 ,o22  ,o52المحورية عند الزاوية )التماثلية بزاوية االنفراج و موقع عيب  ZU( قيم االزاحة  2جدول )
 المحورية التماثلية بإسناد مفصلي بسيط وقبة بدون عيب 

 
𝝓 

Uz (ɸ=25) 
(m/m) 

Uz (ɸ=45) 
(m/m) 

Uz (ɸ=65) 
(m/m) 

Uz (m/m) 
(zeer imperfection) 

0 3.50E-04 3.00E-04 2.92E-04 2.16E-04 
10 3.68E-04 2.95E-04 2.88E-04 2.11E-04 
20 3.42E-04 2.80E-04 2.74E-04 1.97E-04 
25 1.44E-04 2.70E-04 2.64E-04 1.88E-04 
30 1.90E-04 2.69E-04 2.53E-04 1.76E-04 
40 1.53E-04 2.47E-04 2.24E-04 1.49E-04 
45 1.34E-04 8.68E-05 2.09E-04 1.34E-04 
50 1.18E-04 1.28E-04 2.01E-04 1.18E-04 
60 8.62E-05 8.94E-05 1.77E-04 8.59E-05 
65 7.03E-05 7.00E-05 4.40E-05 7.01E-05 
70 5.48E-05 5.46E-05 5.76E-05 5.47E-05 
80 2.58E-05 2.58E-05 2.74E-05 2.57E-05 
90 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

 

 

-1.00E+00

-5.00E-01

0.00E+00

5.00E-01

1.00E+00

1.50E+00

2.00E+00
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( و ɸ  =o95 ،o45  ،o55الزاوية ) المحورية عند ليةثماتموقع عيب البزاوية االنفراج و  zU( عالقة اإلزاحة 4شكل )

 بإسناد مفصلي بسيط وقبة بدون عيب التماثلية المحورية

( و ɸ   =o52 ،o52  ،o52المحورية عند الزاوية )التماثلية بزاوية االنفراج و موقع عيب  rU( قيم االزاحة  3جدول )
 المحورية التماثلية بإسناد مفصلي بسيط وقبة بدون عيب 

 

𝝓 
Ur (ɸ=25) 

 (m/m) 
Ur (ɸ=45) 

 (m/m) 
Ur (ɸ=65) 

 (m/m) 
Ur(m/m) 

(zeer imperfection) 

0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
10 -1.09E-05 -8.45E-06 -8.44E-06 -8.44E-06 
20 -9.21E-06 -1.37E-05 -1.43E-05 -1.42E-05 
25 1.89E-05 -1.48E-05 -1.54E-05 -1.54E-05 
30 -2.69E-05 -2.02E-05 -1.50E-05 -1.50E-05 
40 -1.08E-05 -1.23E-05 -7.81E-06 -8.88E-06 
45 -1.33E-06 7.15E-05 -1.61E-06 -2.84E-06 
50 6.38E-06 -1.39E-05 -2.83E-06 5.24E-06 
60 2.82E-05 2.35E-05 1.63E-05 2.77E-05 
65 4.24E-05 4.42E-05 1.61E-04 4.19E-05 
70 5.85E-05 5.98E-05 3.14E-05 5.80E-05 
80 9.58E-05 9.60E-05 8.81E-05 9.53E-05 
90 1.38E-04 1.39E-04 1.42E-04 1.38E-04 

 

 

0.00E+00

5.00E-05

1.00E-04

1.50E-04

2.00E-04

2.50E-04

3.00E-04

3.50E-04

4.00E-04

4.50E-04
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)
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,  ɸ  =o22 ,o22بزاوية االنفراج و موقع عيب التماثلية المحورية عند الزاوية ) rU( عالقة اإلزاحة 2شكل )
o52و بإسناد مفصلي بسيط وقبة بدون عيب التماثلية المحورية ) 

 
 ɸ   =o22 ,o22المحورية عند الزاوية )التماثلية بزاوية االنفراج و موقع عيب  θN( قيم القوة المحوري 2جدول )

 ,o52 المحورية التماثلية ( و بإسناد مفصلي بسيط وقبة بدون عيب 
𝝓 

Nθ (ɸ=25)  

(kN/m) 

Nθ (ɸ=45)  

(kN/m) 

Nθ (ɸ=65)  

(kN/m) 
Nθ (kN/m) 

(zero imperfection) 

0 -1.46E+00 -1.57E+00 -1.57E+00 -1.57E+00 
10 -1.43E+01 -1.16E+01 -1.15E+01 -1.15E+01 
20 -8.44E+00 -9.86E+00 -1.02E+01 -1.02E+01 
25 6.98E+00 -8.87E+00 -9.18E+00 -9.16E+00 
30 -1.26E+01 -9.97E+00 -7.95E+00 -7.92E+00 
40 -5.41E+00 -6.74E+00 -4.47E+00 -4.81E+00 
45 -2.51E+00 1.78E+01 -2.55E+00 -2.91E+00 
50 -5.53E-01 -5.86E+00 -2.89E+00 -8.27E-01 
60 4.10E+00 3.03E+00 5.38E-01 4.01E+00 
65 6.82E+00 7.20E+00 3.23E+01 6.72E+00 
70 9.75E+00 1.00E+01 3.88E+00 9.66E+00 
80 1.64E+01 1.64E+01 1.49E+01 1.63E+01 
90 2.41E+01 2.41E+01 2.47E+01 2.40E+01 

-5.00E-05

0.00E+00

5.00E-05

1.00E-04

1.50E-04

2.00E-04

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ur (ɸ=25) Ur (ɸ=45)
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/m
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, ɸ  =o22لية المحورية عند الزاوية )ثماتبزاوية االنفراج و موقع عيب ال θN( عالقة القوة المحوري 5شكل )
o22  ,o52لية المحوريةثمات( و بإسناد مفصلي بسيط وقبة بدون عيب ال 

 
( تزداد قيمته بزيادة  زاوية االنفراج في موضع العيب كما موضح ɸMحيت تشير النتائج  الي ان عزم االنحناء )

 ( 1بشكل )
 ( 2( تزداد قيمته في موضع العيب  كلما قلت زاوية االنفراج كما موضح بشكل )zUو في ما يخص االزاحة )
 ( 2(  تزداد قيمته بزيادة  زاوية االنفراج في موضع العيب كما موضح بشكل )rUوفي ما يخص االزاحة )
 (6(  تزداد قيمته بزيادة  زاوية االنفراج في موضع العيب كما موضح بشكل )θNوفي ما يخص االزاحة )

 
 :الخالصة  .5

في هذا البحث تم تطبيق التحليل العددي للقشريات باستخدام نظرية العناصر المحددة المختلطة لتحديد تأثير 
عيوب التماثلية في مواقع مختلفة من القشرية على السلوك االنشائي على العزوم و االزاحات   ومن لواقع النتائج 

 المتحصل عليها
 

محوري  عند موضع العيب بشكل تموجي وتكون قيمة التغير اكبر عند تتغير قيمة عزم االنحناء ال -1
 .كذالك في قيمة القوة المحورية  مركز العيب 

 تتغير قيمة االزاحة الراسية عند موضع العيب بشكل تموجي وتكون قيمة التغير اكبر  عند قمة القبه . -2

-3.00E+01

-2.00E+01

-1.00E+01

0.00E+00

1.00E+01

2.00E+01

3.00E+01

4.00E+01
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ه  لكل زاويا االنفراج مع اختالف شكل التغير في قيمة عزم االنحناء المحوري عند موضع العيب متشاب -1
قيمة التغير في عزم االنحناء المحوري كما توضح النتائج ان اكبر قيمة للتغير في العزم المحوري تكاد 

 تزداد كلما زادت زاوية االنفراج  .
قبة ان قيمة  التغير في االزاحة الراسية تزداد عند موضع العيب وهده الزيادة تكون ثابتة في اتجاه قمة ال -2

في حين تنقص وتكاد تكون معدومه في اتجاه موضع االسناد كما توضح النتائج ان اكبر قيمة في 
 وتقل كلما زادت زاوية االنفراج و موقع العيب التماثلي.  122التغير في االزحة الراسية عند زاويه 

ج مع اختالف قيمة شكل التغير في قيمة القوة  المحوري عند موضع العيب متشابه  لكل زاويا االنفرا -2
التغير في عزم االنحناء المحوري كما توضح النتائج ان اكبر قيمة للتغير في القوة المحوري تكاد تزداد 

 كلما زادت زاوية االنفراج  .
5-  

 
 التوصيات  .6

النظر الي النتائج المتحصل عليها في هذا البحث و المتمثلة في معرفة سلوك القشريات الكروية عند حدوث 
تماثلية خالل التنفيذ تختلف على الشكل المنظم الذي غالبا مايتم تحليل و تصميم القشريات على اساسها عيوب 

حول موقع التشوه و  و القوة المحوري  لذلك بالنظر الي التغيرات الواضحة في كل من عزم االنحناء المحوري 
 االمر الذي يستدعي التعامل معه وضرورة االهتمام به ومعالجته.

 لك نوصي باالستمرار والتوسع في الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا الموضوع .لذ  
دراسة تأثير احمال اخرى مثل الضغط و االحمال المتغيره وغير المنتظمة  وعالقة دلك بتغير في قيمة  -1

 االنحناء المحوري و االزاحة الراسية .
 دراسة مواضع و اشكال مختلفة للعيوب المحورية  -2
 العيوب المحورية على سلوك القشريات القببيه في حالة االهتزازات الديناميكيه دراسة تأثير  -1
 . دراسة تأثير العيوب المحورية على نوع وشكل االنبعاج و ما بعد االنبعاج -5
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