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 :Meyerhof معادالت 
   .والعميقة السطحية لألساسات األساس نعل فوق التي للتربة ترزاكي لمفھوم كتوسيع التربة تحمل قدرة معادالت مايرھوف طور 

   .s,i,d عوامل ضمن التأسيس وعمق المطبقة الحمولة ميالن األساس، شكل االعتبار بعين أخذ تم 

 :مائلة وحمولة L>B حيث مستطيل ألساس 

  

 يكون   ic=iq=iγ=1 : الشاقولية للحمولة 

  

  

  

 .sq=sγ=1 يكون cu، Φu=0 للتربة 

  

  iγ=1 يكون cu، Φu=0 للتربة

 

 dq=dγ=1 يكون cu، Φu=0 للتربة 
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 Case 1: use γ' for the γDNq      and      ½BγNγ terms 

 

  

 Case 2: for the γDNq = 'Nq term  

 calculate the effective stress at the depth of the footing 

 ' =  -u = γ D – γw  hw, and for the ½ γB Nγ use γ '. 

 Case 3: use γ for the γDNq term, and 
use γ ' for the ½ γ B Nγ term. 

 Case 4: use γ for the γDNq and ½B γ Nγ terms. 

  

 تحت األساس جانب األساس

5 

 1طريقة 

تأثير المياه 
  الجوفية
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 األساس تحت الجوفية المياه منسوب  األساس من أعلى الجوفية المياه منسوب
  عرض يساوي عمق ضمن ولكن

 األساس
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 لحساب تأثير المياه الجوفية 2طريقة 
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عندما تكون المياه الجوفية تحت نعل 1.
 األساس
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 عندما تكون المياه الجوفية فوق نعل األساس

  لحساب تأثير المياه الجوفية 3طريقة 
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  لحساب تأثير المياه الجوفية 4طريقة 
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 :األساس 
   .التربة إلى المنشأ من الوزن تنقل التي المنشأة من جزء ھو األساس 
   .والتربة المنشأ بين الرابط ھي األساسات فإن وبالتالي 
 األساس وظيفة .صلب شيء فوق تموضع وتعني fundare من ناتجة ھي أساس كلمة إن 

   .كبيرة مساحة على الحموالت توزيع
 :األساسات تصمم 
   .اآلمنة الحدود ضمن الھبوط )2 وأن بالقص تنھار ال التربة )1 أن بحيث 
 allowable المسموح التحمل ضغط بأنه يعرف بأمان تتحمله أن للتربة يمكن الذي الضغط 

bearing pressure.   
 .الضغط ھذا بتحديد نقوم سوف 
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 المصطلحات 
 )Ultimate Bearing Capacity :) uqقدرة التحمل الحدية  

 .  ھو الضغط الكلي عند نعل األساس حيث التربة تنھار بالقص 

 )Net Ultimate Bearing Capacity :) nuqقدرة التحمل الصافية  

 .  ھي الزيادة الصافية في الضغط عند نعل األساس التي تسبب انھيار القص للتربة 
 :مطروحا منه الضغط المطبق أي يساوي grossالضغط الكلي وتساوي  

 qnu= qu-γ*Df  
 :حيث 
 qu  قدرة التحمل الحدية(gross) ،γ للتربة، الوزن الحجميDf عمق التأسيس 

 ويجب مالحظة أن الضغط المسبق يكون موجودا قبل تنفيذ األساس 
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 ) nsqNet Safe Bearing Capacity(قدرة التحمل األمينة الصافية  
ھي ضغط التربة الصافي الذي يمكن تطبيقه بشكل آمن على التربة باعتبار  

 :ويحسب من العالقة. انھيار القص فقط
 qns= qnu/F.S.  

 ) sqGross Safe Bearing Capacity(قدرة التحمل األمينة الكلية  
ھي الضغط األعظمي الكلي الذي يمكن أن تتحمله التربة بأمان بدون حدوث  

 :ويحسب من العالقة. انھيار القص
 qs=qns+ γ*Df  

 أو 
 qs= (qnu/F.S.)+ γ*Df                          (*)  
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 qs=qu/F.S. = (qnu+ γ*Df)/F.S.=qnu/F.S.+ γ*Df/F.S.  

 .qs الكلي األمين الضغط لحساب (*) المعادلة نتبع ولذلك أمان عامل على نقسمھا أن المنطق من فليس كليا مضافة قيمة γ*Df أن بما 

 :npq( Pressure Settlement Safe Net( الصافي األمين الھبوط ضغط  

 من المسموح الھبوط يتراوح .المسموح الھبوط عن يزيد ھبوطا يحدث أن بدون التربة تتحمله أن يمكن الذي الصافي الضغط وھو 
25mm 40 إلىmm المنفردة لألساسات.   

 :naq( Pressure Bearing Allowable Net( الصافي المسموح التحمل ضغط 

 وأن قص انھيار اليحدث أن يجب التصميم لمتطلبات وفقا .األساسات لتصميم نستخدمه أن يمكن الذي الصافي التحمل ضغط ھو 
 qns الصافية األمينة التحمل قدرة قيمتي من األصغر ھو المسموح التحمل ضغط وبالتالي المسموحة، الحدود ضمن الھبوط يكون

 :أي qnp الصافي األمين الھبوط وضغط

 qna=qns   if   qnp > qns 

 qna = qnp  if    qns > qnp 

 .المسموحة التحمل قدرة أو المسموح التحمل ضغط أو المسموح التربة ضغط بأنه يعرف الصافي المسموح التحمل ضغط 
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 :Gross & Net Footing Pressuresالضغط الكلي والصافي لألساس  

 :يحسب كما يلي 

 :  األساس مردوم 
يعطى لألساس فإن الضغط الكلي  Wfوكان وزن األساس والتربة التي فوقه . Q، إذا تعرض األساس لحمولة 1الشكل يبين  

 :بالعالقة

 qg = (Q+Wf)/A      (2) 
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 .مساحة األساس Aحيث  

 :كما يلي 2يمكن ان نكتب المعادلة  

  

 .المطبقةالحمولة  Qالوزن الحجمي للتربة،  γسماكة األساس ،  Dcالوزن الحجمي للبيتون ،  γCحيث  

 :ضغط األساس الصافي يساوي ضغط األساس الكلي مطروحا منه الضغط المطبق ومنه 

 qn = qg- γDf       (4) 

 :يكون لدينا 3من المعادلة  qgبتعويض قيمة  

فتصبح المعادلة ) 20kN/m3الذي ھو تقريبا (والوزن الحجمي للتربة ) 24kN/m3الذي تقريبا ھو (أھملنا الفرق بين الوزن الحجمي للبيتون  إذا 
 :كما يلي 5

 qn = Q/A          (6) 

 .  Aمساويا للحمولة مقسمة على المساحة  qnوبالتالي يكون ضغط األساس الصافي  

 :يجب أن يكون مساويا أو أقل من ضغط التحمل المسموح الصافي أي qnللتصميم األمن، ضغط األساس الصافي  

 qn ≤ qna  أو 

 Q/A ≤ qna          (7) 
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 :األساس غير مردوم)  2 
 .  فھو غير مردوم 2إذا كان األساس تحت قبو كما في الشكل   

 :األساسات يعطى الضغط الكلي كما يليلھذه  

  

  

  

  

  

 سماكة أرضية القبو   tfحيث  

 ويكون ضغط األساس الصافي 

 qn = qg- γDf 
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 أو 
  
 :وتصبح  9يمكن إھمال الحد الثاني والثالث في المعادلة  Dfصغيرة مقارنة بعمق التأسيس  tfو  Dcبما أن  

  
  
 :للتصميم اآلمن، يجب أن يكون ضغط األساس الصافي مساويا أو أقل من ضغط التحمل المسموح الصافي أي 

 qn ≤ qna  آخرأو بتعبير 

  
  
  
  

 الصافي األساس ضغط .مردوم األساس يكن لم إذا تتزايد للحمولة األساس تحمل قدرة أن يالحظ ، (12) المعادلة مع (7)  المعادلة بمقارنة 
 :يلي كما (10) المعادلة أصبحت إذا للصفر سيتناقص
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 .التربة فعل رد يساوي المطبق الضغط يكون حيث بالحصيرة المبدأ ھو ھذا 
  

  .qna المسموح التحمل وضغطqn   بين التفريق يجب 

 تحمل قدرة على يعتمد المسموح التحمل ضغط بينما األساس، على المطبقة Q الحمولة على يعتمد األساس ضغط 
 .المسموح والھبوط األساس

   .واألساس التربة لنوع تابع ھو المسموح التحمل ضغط    

 .مردومة تكن لم إذا (12) والمعادلة مردوما كان إذا األساس مساحة تحديد في (7) المعادلة تستخدم 
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