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Analysis and Design Multi Story Building by using SAP Program

SAP متعددة الطوابق باستخدام برنامج ال تصميم بنايةتحليل و

المشروعطالب  اسم
نور عباس 

المشرف االستاذ اسم
  عليأسماء  .د.م.ا

عن البرنامجنبذة 
: CSIوشركه  sap2000برنامج     

من أھم برنامج التحليل  sapيعتبر برنامج 
والتصميم اإلنشائي المستخدمة من قبل 

المھندس المدني واسمه اختصار 
Structural Analysis Program   وھو

برنامج يقوم بالتحليل اإلنشائي والتصميم 
أ

م ي م ج
كما انه . لجميع أشكال المنشآت بشكل عام 

يتميز بالسھولة والدقة في التصميم وھو احد 
. CSIبرامج شركه 

  
من قبل  1975عام   CSIتم تأسيس شركه 

رئيس الشركة اشرف حبيب هللا وعرفت 
عالميا كراند مجدد من تطوير وسائل 

المدنية المنشآت وتصميم لتحليل البرمجيات

العمل
تعلم البرنامج .1
طوابقالمخططات المعمارية  حيث تم اخذ بناية متكونة من ثالث جلب .2
البيانات3 الدخال البرنامج البرمجيات لتحليل وتصميم المنشآت المدنية محاكات

قد تم منح امتيازاتھا إلى  CSIوان منتجات 
أالف المؤسسات الھندسية في الواليات 

.بلد  100المتحدة وأكثر من 
  
امتدت لثالث عقود  CSIوان تطوير برمجيات 

ولسن في .مستھلة يبحث الدكتور ادوارد ل
إن برنامج . جامعه كاليفورنيا في باركلي 

ل أ

محاكات البرنامج الدخال البيانات.3
وادخال االحمال الخارجية المتمثلة باالحمال الحية واالحمال االضافية الميتة)العتبات واالعمدة والسقوف مقاطع (
تحليل النموذج. 4
.أخذ القيم العظمى للعزوم والقص وتصميم مقاطع العتبات والسقوف. 5

ي جي
Sap   ومن , 1970تم إعالنه أول مره عام

ولسون يعرف الحقا في .ثم أصبح د
المؤسسات الھندسية العالمية كأحد الباحثين 
البارزين في حقل التحليل اإلنشائي المعزز 

.بالكومبيوتر 
  

إن أيا من برامجيات تعد لصنف معين من 
للعمل الھندسية للمجاميع يسمح بما اإلنشاءات

إن الغاية من اختيار التحليل والتصميم بواسطة برنامجSAP 2000موضوعا لمشروعي ھي
تحليل وتصميم المنشات ومن أكثرھا اعتمادا في العالم  االستفادة العملية في إتقان ھذا البرنامج الھندسي المھم حيث يعتبر من أھم البرامج الھندسية في
وكذلك تماشيا مع لغة العصر في إدخال

الحاسب بكل شي لتسھيل األمور والسرعة في التنفيذ وكذلك مواكبة التطور العلمي الحاصل
أ أ

اإلنشاءات بما يسمح للمجاميع الھندسية للعمل 
بمستويات أكثر كفاءة وإنتاجيه وأصبحت 

تعرف بأنھا برمجيات التحليل  CSIبرمجيات 
.والتصميم األكثر شموليه 

في جميع أنحاء العالم وخصوصا ونحن أالن نشھد حملة بناء واسعة .
إن برامج التحليل والتصميم ال تغني بأي حال من األحوال عن المھندس اإلنشائي وال يقوم

ليةبدوره لكنه وسيلة فعالة في انجاز المھام في وقت قليل وبدقة عا .
ملعب العش الطائر في الصين


