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 STAAD بأستخدام برنامج فوالذي مستودع تحليل وتصميم 

PRO  تحقق مع الحسابات اليدويةالو 

 

مشروع تخرج مقدم الى قسم هندسة البناء واالنشاءات فرع هندسة 

البناء وإدارة المشاريع االنشائية في الجامعة التكنولوجية كجزء من 

 لبكالوريوس في علوم هندسة البناء واالنشاءات متطلبات نيل شهادة ا

 

 من قبل الطالب 

 أحمد أحسان ذاري 

 بأشراف

 د أقبال نعيم كوركيس  .م.أ

6102 



 

 

 الخالصة

 

شمـل المشروع  تحليـل وتصميـم هيكــل نـا الالـ يس خدـ لالغ لض ـرار الة اميـأ املات ـاسراد ما ـ لالاغ   

ـــان   ـــم ت ال. STAAD-PRO v8i-2014مرن ا ـــ  اإا  لـــ   يـــل ال حليـــل وال صـــميم لش ا رالم شـــتوقـــال ت

 ن ــــر  6امدــــ  إع ما تالــــاع هيكــــل يــــ يس  خدــــ لالغ  خ كــــ م المشــــروع نــــا  .AISC اينرخكيــــأ الم ا ــــالاد

 .  (ن ر 33*12)وممداحأ

 

 لـ  احمـاا الرخـاح وحمـل الدـ    ام حايد ال حمل الل  اخلد م ظرايم با  اانت الحمـل الميـت ماافـايأ     

امـا حدـبت حـايد ACI-Code 318-11. وتـم حدـامااام ماإا ملـ  المالونـأ اينرخكيـأ.مـاا الحيـأواألح

وايحمـــاا Service  م  مياـــا ايحمــاا اللالنيـــأ( combined loading)ال حميــل م راايــح األحمـــاا

للش ا ر خ م حدامه نـا قبـل البرنـان  مشـال تحالخـال  ه ال زم اللاتيو  مال دبأ لضحماا المي أ. Ultimateال ص ى 

نحـالإ  ندـب ا )وخـ م فـرا المدـاحأ يـي ااايـأالماإ   ASCE  manualام مـاإا ملـ  الم ا ـالأ نـ ع ن عشـه

وحالإال فـ  ايخعــر نــا  متتاــاهيااماافــيالت األحمـاا الحيــأ للدـ   واــللح  ـلعت يحمــاا الرخـاح (. مالبرنـان 

اام البرنـان  خ ـ غ م ـالقيل الم ـا   المحـالإ  وحدـح ايحمـاا والشـةوغ ال ـي تدـل  امـ. ال حليل ما  لالاغ البرنـان 

 .مليه وتحالخال الم ع  األنال نا ناحيأ الكالاء  وال حمل ونراماد ال احيأ ايق صاإخأ

نــا البرنــان  تــم تــالقيل إقــأالبرنان  مــا راء واميــاد المــ اإ  اييشــااالحصــ ا ملــ  ال ــ ى وايحمــاا و إوإ مشــال     

 قامـــال  اليحأـ ـــ وتصـــميم Trussماد خالوخـــأ شـــملت اضاأم ا ـــرهي احـــــالم ا راينوااج والشـــــالوالامل م حدـــا

  .  columnالم الصل لكل مم إ واي اس ايممال 


