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Üb◊ÏmÎ˛a AutoCAD 

 برامج الرسومات والتصاميم الهندسية  أهممن  األوتوكاديعتبر برنامج 
 

 :األوتوكاد أوامرطرق تنفيذ 

الشرح  سأركزلذلك  طريقة وأسرع أفضل( األوامرفي شريط  ةمباشر األمرعن طريق كتابة  -1
 )عليها

 )األوتوكادالموجودة في اعلي برنامج (عن طريق شريط القوائم المنسدلة  -2

 )األوتوكادالموجودة على جانبي برنامج ( األدواتعن طريق شريط  -3
 

 :تعليمات خاصة باألوامر

 لوحة المفاتيحمن مسطرة  Space أو Enterنضغط على  أنيجب  أمر أيبعد كتابة  

 Escape (Esc)نضغط على  أمر أي إلنهاء 

 أخريمرة   اضغط(وهو لجعل الخطوط أفقية ورأسية  Orthoللتحكم في نظام  F8اضغط على  
 )إللغاؤه

وهو لتسهيل الوصول لنقاط معينة بالرسم مثل  O-Snapللتحكم في نظام  F3اضغط على  
  )لغاؤهإل مرة أخري F3على   اضغط( منتصف الخط

 )لتسهيل الوصول لكل النقاط Okثم  Select Allثم نضغط ع  OS أمريفضل كتابة (

 )LI أمرمثل (نتائجه  إظهار أوسابق  أمر أيلمراجعة  األوامرلتكبير قائمة  F2اضغط على  

 نحتاج أن نوجه الماوس في االتجاه المطلوب الرسم أوامر معظم في  
 

 :أوامر الرسم

 Line (L)خط 

قيمة طول الخط المطلوب  اكتب أوالنقطة الثانية بالماوس  اخترنقطة ثم  أول اخترثم  Spaceثم  L اكتب
 )واألفقيةللخطوط الراسية  F8فعاال بالضغط على  Orthoيفضل جعل نظام الـ ( Spaceثم 

 

 PLine (PL)خط متعدد 

قيمة طول الخط  اكتب أوالنقطة الثانية بالماوس  اخترنقطة ثم  أول اخترثم  Spaceثم  PL اكتب
 )انه يمكننا من رسم خط متكون من عدة خطوط متصلة Lineالفرق بينه وبين الـ ( Spaceالمطلوب ثم 
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 Rectangle (REC) مستطيل

قيمة الطول والعرض  اكتب أوالنقطة الثانية بالماوس  اخترنقطة ثم  أول اخترثم  Spaceثم  REC اكتب
 Spaceثم ) @العرض,الطول(عن طريق كتابة 

 

 Arc (A)قوس 

المراد رسم قوس  النقطتينبين (النقطة الثانية بالماوس  اخترنقطة ثم  أول اخترثم  Spaceثم  A اكتب
  األخيرةالنقطة  اخترثم ) بينهما

 

 Circle (C)دائرة 

 Spaceقيمة نصف قطر الدائرة المطلوبة ثم  اكتبنقطة مركز الدائرة ثم  اخترثم  Spaceثم  C اكتب
 

 Hatch (H)تظليل 

 Addوخصائصه ثم نضغط على  Patternمنها نوع التظليل  اخترقائمة  ستظهر Spaceثم  H اكتب
Selected Object  الشكل المطلوب تظليله ثم  اخترمن اعلي يمين النافذة ثمOk  

 

 Mtext (T)كتابة متعددة األسطر 

يمكننا تغيير حجم (الكتابة المطلوبة  اكتبثم  نقطتينمكان الكتابة باختيار  اخترثم  Spaceثم  T اكتب
 Okثم ) ننتقل للسطر التالي Enterضغطنا  وإذاالكتابة من النافذة الظاهرة 

 

 Text (DT)كتابة 

زاوية الكتابة ثم  اكتبثم  Spaceحجم الكتابة ثم  اكتبمكان الكتابة ثم  اخترثم  Spaceثم  DT اكتب
Space  الكتابة المطلوبة ثم  اكتبثمEnter  ثمEnter 

 

RevCloud 

المستطيل  اخترثم  Spaceثم  Oثم  Spaceثم  Revcloud اكتبنرسم مستطيل حول التعديل الجديد ثم 
 Spaceثم  Spaceثم 

 

 Block (B)بلوك 

اسم البلوك في النافذة ثم نضغط على  اكتبثم   Spaceثم  B اكتبالشكل المطلوب تحويله لبلوك ثم  اختر
Pick Point  ثم نحدد نقطة وضع البلوك ثمOk 
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 Insert (I)وضع بلوك  

 ثم نحدد نقطة وضع البلوك Okاسم البلوك في النافذة ثم  اخترثم   Spaceثم  I اكتب
 

 :أوامر األبعاد
 

 DimLinear (DimLin)مستقيمة  أبعاد

مسافة البعد  اخترالنقطة الثانية بالماوس ثم  اخترنقطة ثم  أول اخترثم  Spaceثم  DimLinear اكتب
فعاال بالضغط على  Orthoيفضل جعل نظام الـ ( Spaceقيمته ثم  اكتب أوعن الشكل المطلوب قياسه 

F8 واألفقيةالراسية  لألبعاد( 
 

 DimAligned (DAL)مائلة  أبعاد

مسافة البعد  اخترالنقطة الثانية بالماوس ثم  اخترنقطة ثم  أول اخترثم  Spaceثم   DimAligned اكتب
 Spaceقيمته ثم  اكتب أوعن الشكل المطلوب قياسه 

 

 Mleader (MLD)مشاورة 

الكتابة  اكتبمكان كتابة المشاورة ثم  اخترثم  إليهاالنقطة المشار  اخترثم  Spaceثم  MLD اكتب
 Okثم ) ننتقل للسطر التالي Enterضغطنا  وإذايمكننا تغيير حجم الكتابة من النافذة الظاهرة (المطلوبة 

 

 :النسخ أوامر

 Copy (CO)نسخ 

المكان الجديد  اخترنقطة النسخ ثم  اخترثم  Spaceثم  CO اكتبالعناصر المراد نسخها ثم  اختر
 Spaceثم ) قيمة المسافة المطلوبة اكتب أو(للعناصر لنسخها فيه 

 

 Ctrl+Cنسخ 

 Ctrl+Cالعناصر المراد نسخها ثم نضغط  اختر

 Ctrl+Shift+Cنسخ من نقطة 

 ثم نحدد النقطة التي ننسخ منها Ctrl+Shift+Cالعناصر المراد نسخها ثم نضغط  اختر

 Ctrl+Vلصق 

 Pasteمكان اللصق  اخترثم  Ctrl+Vنضغط 
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 Ctrl+Shift+Vلصق كبلوك 

 كبلوك  Pasteثم مكان اللصق Ctrl+Shift+Vنضغط 
 

 PasteSpec (PA)لصق خاص 

مع  Excelنستخدمه لربط ملف الـ ( Okمن النافذة ثم  Paste Link اخترثم  Spaceثم  PA اكتب
 )األوتوكاد

 

 :أوامر التعديل

 Move (M)تحريك 

المكان الجديد  اخترنقطة التحريك ثم  اخترثم  Spaceثم  M اكتبالعناصر المراد تحريكها ثم  اختر
 Spaceقيمة المسافة المطلوب تحريكها ثم  اكتب أو إليهللعناصر لتحريكها 

 

 Rotate (RO)تدوير 

قيمة زاوية  اكتبنقطة الدوران ثم  اخترثم  Spaceثم  RO اكتبالعناصر المراد تدويرها ثم  اختر
 Spaceالدوران ثم 

 

 Mirror (MI)انعكاس 

 اكتبالنقطة الثانية ثم  اخترثم  األولينقطة خط االنعكاس  اخترثم  Spaceثم  MI اكتبالعناصر ثم  اختر
Y  ثمSpace 

 

 Scale (SC)لتغيير حجم عناصر 

قيمة التغيير  اكتبنقطة التغيير ثم  اخترثم  Spaceثم  SC اكتبثم  حجمهاالعناصر المراد تغيير  اختر
Scale Factor  ثمSpace 

 

 Stretch (S)تمديد 

النقطة الثانية  اخترنقطة التمديد ثم  اخترثم  Spaceجزء منها ثم  أوالعناصر  اخترثم  Spaceثم  S اكتب
 Spaceثم ) قيمة مسافة التمديد اكتب أو(بالماوس 

 

 Explode (X)لتفجير البلوكات 

 Spaceثم  X اكتبثم  األساسيةعناصرها  إلىفكها  أوكل البلوكات المراد تفجيرها  اختر
 )Lineويفكه إلى خطوط  Plineهذا األمر أيضا يُطبق على الـ (
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Fillet (F) 

 ثاني خط  اخترخط ثم  أول اخترثم  Spaceثم  F اكتب

في الدور نقوم بتحديد نصف القطر مرة واحدة فقط عن طريق  Fillet أمرمرة نستخدم  أولملحوظة 
 Spaceثم  Spaceثم قيمة نصف القطر ثم  Rثم  Fكتابة 

 

 Trim (TR)لقطع خطوط عند خط معين 

 الخطوط المراد قطعها  اخترالخط الذي سنقطع عنده ثم  اخترثم  Spaceثم  TR اكتب
 الخطوط المراد قطعها بعد اقرب خط اخترثم  Spaceثم  Spaceثم  TR اكتب أو

 

 Extend (EX)خط معين  إلىلتمديد خطوط 

 الخطوط المراد تمديدها  اخترالخط الذي سنمدد الخطوط له ثم  اخترثم  Spaceثم  EX اكتب
 اقرب خط إليالخطوط المراد تمديدها  اخترثم  Spaceثم  Spaceثم  EX اكتب أو

 واختيار الخطوط Shiftبالضغط على  Extend أمريمكنك التبديل بينه وبين  Trim أمرتطبيق  أثناء -
 والعكس

 

 Break (BR)لعمل قطع في خط بين نقطتين 

 النقطة الثانية اخترنقطة على الخط المراد قطعه ثم  أول اخترثم  Spaceثم  BR اكتب
 

 Divide (DIV)تقسيم خط 

 Spaceعدد القطع المطلوبة ثم  اكتبالخط المراد تقسيمه ثم  اخترثم  Spaceثم  DIV اكتب

ثم اختيار  DDPTYPE أمرويتم هذا بكتابة  إلظهارها األمريفضل تغيير شكل النقطة بعد عمل هذا 
 الشكل المناسب للنقطة

 

 Offset (O)لعمل خط موازي لخط معين 

الخط ثم نضغط بالماوس في  اخترقيمة البعد بين الخط الجديد والقديم ثم  اكتبثم  Spaceثم  O اكتب
 الجهة المراد عمل موازي للخط فيها

 Align (AL)عنصر على خط لعمل محاذاة 

 اخترنقطة على العنصر ثم  أولبالماوس  اخترثم  Spaceثم  AL اكتبالعنصر المراد محاذاته ثم  اختر
ما يقابلها على الخط ثم  اخترثاني نقطة على العنصر و اخترما يقابلها على الخط الذي سنحاذي له ثم 

Space  ثمSpace 
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 MatchProp (MA)لنسخ خصائص عنصر إلى عناصر أخري 

العناصر التي سننسخ لها خصائص العنصر  اخترثم  Spaceثم  MA اكتبثم  األصليالعنصر  اختر
 Spaceثم  األصلي

 

  Torientبزاوية معينة  Attributesلتدوير الكتابات والـ 

رقم  اكتبثم  Spaceثم  Attributesالكتابات والبلوكات التي بها  اخترثم  Spaceثم  TOR اكتب
 Spaceالزاوية المطلوبة ثم 

 

 :أوامر الحسابات

 Dist (DI)لحساب المسافة بين نقطتين 

 النقطة الثانية اخترنقطة على الخط المراد قياسه ثم  أول اخترثم  Spaceثم  DI اكتب
 

 Area (AA)لحساب مساحة شكل معين 

 Spaceنقاط الشكل كله ثم  اخترثم  Spaceثم  AA اكتب
 

 List (LI)لتوضيح خصائص عنصر 

 Spaceالعنصر المراد معرفة خصائصه ثم  اخترثم  Spaceثم  LI اكتب

 Boundary (BO)رسم خط على حدود شكل تختاره ل

 Spaceثم اختر نقطة بداخل الشكل أو الغرفة ثم  Okثم  Spaceثم  BO اكتب
 

 :أوامر عامة

 Purge (PU)   لمسح العناصر الغير مستخدمة مثل البلوكات والطبقات 

  Purge All Itemثم نضغط على  Purge Allثم نضغط على  Spaceثم  PU اكتب
 

 Audit   لتصيح أي أخطاء في ملف الرسم  

  Spaceثم  Y اكتبثم  Spaceثم  Audit اكتب
 

 Refresh     Regen (RE)إلعادة إظهار الرسم مثل 

 Spaceثم  RE اكتب
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 Zoom (Z)لعمل تقريب 

 لرؤية كل العناصر باللوحة Spaceثم  Eثم  Spaceثم  Z اكتب
 

 Pan (P)لتحريك شاشة الرسم 

 ثم تحريك شاشة الرسم بالماوس Spaceثم  P اكتب
 

     X,Y     UCSلتدوير محاور الـ

 Spaceثم  الجديد Xنقطتين ليمر بهما محور  اخترثم  Spaceثم  UCS اكتب

 Spaceثم  Wثم  Spaceثم  UCS اكتب أخريمرة  األساسيةللرجوع للمحاور 
 

 Layer (LA)للتحكم في الطبقات 

 ثم نتحكم في كل خصائص الطبقات من النافذة Spaceثم  LA اكتب
 

 Xref   Xref (XR) للتحكم في  الـ

 Bindمن إضافة وحذف وعمل  Xrefثم نتحكم في كل خصائص الـ  Spaceثم  XR اكتب
 

Shift + Selecting Points 

 تمكننا من تحريك كل النقاط مرة واحدة وفي اتجاه واحد
 

Shift + Mouse Right Click 

 )أثناء تطبيق بعض األوامر(من اختيار نقطة في المنتصف بين نقطتين تمكننا 

Undo (U) 

 ملهع تم أمر آخر عن راجعللت

OOPS 

 حذفه تم عنصر آخر عن راجعللت

 يوجد شرح فيديو لكل األوامر السابقة في الرابط التالي(*) 
https://payazed.wordpress.com/2015/11/06/autocad/ 
 

https://payazed.wordpress.com/2015/11/06/autocad/
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ÏmÎ˛akèÓ€@LISPAuto 

 والجهد الوقت لتوفير األوتوكاد برنامج على لتعمل صممت البرمجة لغات احدي هي
 

 :األوتوكاد على ليسب أي) تثبيت( تحميل طريقة 
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تعمل على  أخريكما يوجد لغات برمجة ) vlx - .fas - .lsp.( امتداد ملفات لغة األوتوليسب هي 
لهم بنفس  Loadويتم عمل ) dbx - .arx - .dvb.(وامتداد ملفاتها هي  األوتوكادبرنامج 

 الطريقة السابقة

 

  آخرنقلها من كمبيوتر  أوليسب تحتاجه من مواقع االنترنت  يأم بتنزيل ق 

 :وأهمهم Payazed.wordpress.comيمكنك تحميل ليسبات كثيرة من الموقع الخاص بي  

 )اضغط على اسم الليسب لفتح صفحة التحميل( 

 

 الفئة الليسب الوصف
 VIR توكاد وحذفها وإلغاء تأثيرهاوالبحث عن الفيروسات التي تؤثر على األ   

Drawings, 
General 

  
اللوحات من برنامج   إخراجالناتجة من  DGNحذف ملفات الـ 

Microstation 
CLD 

 Audit FXتصليح األخطاء الموجودة باللوحة عن طريق عمل 

  
 C0 نسخ العناصر التي تختارها من نقطة األصل

 P0 نقطة األصل إلىلصق العناصر نسبة 

 AAT المختار تلقائيا Attributeنسخ بلوك مع زيادة الـ    

Attributes 

 ATA المختارة في البلوكات تلقائيا Attributeزيادة الـ 

  
 SYA لكل البلوكات Attributesتحديث خصائص الـ 

  
 AUH )حجم الكتابة( Attributesتغيير ارتفاع الـ 

 Attributes AURتغيير زاوية دوران الـ 

 BP تغيير نقطة أصل البلوك   

Blocks 
 ByBlock( FXB(ولون ) 0( طبقة وضع كل العناصر بداخل البلوك على

  
 SB اختيار نوع بلوكات عن طريق اختيار احدهم

 SBW عن طريق اختيار احدهم في مكان محدداختيار نوع بلوكات 

  Filletلعمل  Elevation 0علي  Polylinesوضع كل الخطوط الـ    
 لها

EVA 

Lines, 
Plines, 
Arcs 

  
 JL معا وجمعهم Polyline إليتحويل كل الخطوط واألقواس المختارة 

  
 TAR للعناصر المختارة الكليةحساب المساحة 

  
 TL للعناصر المختارةحساب الطول الكلي 

 TLP حساب الطول الكلي بين نقاط تختارها

https://payazed.wordpress.com/
https://payazed.wordpress.com/2015/08/31/vir/
https://payazed.wordpress.com/2015/09/01/cld/
https://payazed.wordpress.com/2015/09/01/fx/
https://payazed.wordpress.com/2015/09/01/c0-p0/
https://payazed.wordpress.com/2015/09/01/c0-p0/
https://payazed.wordpress.com/2015/08/31/aat/
https://payazed.wordpress.com/2015/08/31/ata/
https://payazed.wordpress.com/2015/08/31/syn/
https://payazed.wordpress.com/2015/08/31/auh/
https://payazed.wordpress.com/2015/08/31/aur/
https://payazed.wordpress.com/2015/09/21/bp/
https://payazed.wordpress.com/2015/08/31/fxb/
https://payazed.wordpress.com/2015/08/31/sb/
https://payazed.wordpress.com/2015/08/31/sb/
https://payazed.wordpress.com/2015/06/02/eva/
https://payazed.wordpress.com/2015/06/02/jl/
https://payazed.wordpress.com/2015/06/02/tar/
https://payazed.wordpress.com/2015/06/02/tl/
https://payazed.wordpress.com/2015/06/02/tl/
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 HT تغيير ارتفاع الكتابة   

Texts, 
Mtexts, 

Mleaders 

 CLC تغيير لون الكتابة

  
) Attributeأو  Multileaderأو  Mtextأو   Text(نسخ كتابة من 

 آخر إلي
CTX 

  
 MLU درجة 90لتكون زاوية السهم على الكتابة  Mleaderتعديل الـ 

 Mleader LTM إلى Leaderتحويل الـ 

 Xref BNDلكل الـ  Bindعمل    

Xref's 
  

 Xref XRCلـ ل Layers الطبقاتتغيير ألوان 

يمكنك العمل على  أو XYالمطلوب لليسب  Mleader styleعمل الـ    
 الذي تريده styleالـ 

XYC 

Coordinates  رسمMleader   يوضح قيمXوY  على شكلE  وN  بالنسبة لنقطة
 األصل

XY 

 

 كما يمكنك تنزيل ليسبات مجمعة في قائمة تعمل على األوتوكاد من الرابط التالي 

https://payazed.wordpress.com/2015/03/09/payazed-menu 

 

 
  

https://payazed.wordpress.com/2015/06/02/ht/
https://payazed.wordpress.com/2015/06/02/clc/
https://payazed.wordpress.com/2015/06/02/ctx/
https://payazed.wordpress.com/2015/06/02/mlu/
https://payazed.wordpress.com/2015/06/02/ltm/
https://payazed.wordpress.com/2015/06/02/bnd/
https://payazed.wordpress.com/2015/06/02/xrc/
https://payazed.wordpress.com/2015/06/01/xy/
https://payazed.wordpress.com/2015/06/01/xy/
https://payazed.wordpress.com/2015/03/09/payazed-menu
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@—Ìã»m@pbflÏéã€aÚÓˆbiãËÿ€a@ÚÌâÓ–‰n€a )Electrical Shop Drawings(: 

رسومات توضح وتحاكي األعمال الكهربائية بالموقع و كيفية تنفيذها مع مراعاة كل التفاصيل هي 

ذلك كله طبقا و) الخ... مخرج  –بريزة  –كشاف (المستخدمة المطلوبة واألبعاد لكل العناصر الكهربائية 

 .والكتالوجات المعتمدة للعناصر الكهربائيةللمواصفات المطلوبة من االستشاري 

 .جيدارسومات التصميمية لذلك يجب دراستها يتم عمل الرسومات التنفيذية بناءا على ال

 

pbflÏéã€a@›‡«@paÏ�Ç@ÚÓˆbiãËÿ€a@ÚÌâÓ–‰n€a@@Ä€ILighting & PowerHZ@
 

 :)Material Submittal(والكتالوجات ) pecificationsS(دراسة المواصفات  -1

قم بدراسة المواصفات الفنية التي قدمها االستشاري والتركيز على المعلومات الهامة منها مثل نوع 

كما يتم دراسة الكتالوجات التي تم تقديمها واعتمدها  ،وهكذا.. الكابالت المستخدمة ونوع العازل 

وكذلك  الحقيقية لكل عنصر ليتم استخدامه في الرسومات التنفيذية األبعاداالستشاري والتركيز على 

 .دراسة جدول الكميات

 

 :للمبني) Electrical Design Drawings(ومات التصميمية الكهربائية دراسة الرس -2

صواعد الكهرباء  غرف الكهرباء في كل دور وكذلك أماكنجيدا لمعرفة  التصميميةقم بدراسة الرسومات 

المسارات للوحات  أفضللها لتحديد ) Corridors(ومعرفة اقرب طرقات ) Shafts(سقف فتحات الفي 

 ).سيتم توضيحها الحقا(الكهرباء 

 

 :ة وكذلك الميكانيكية للمبنينشائيالمعمارية واإل التنفيذية دراسة الرسومات -3

األبواب و النوافذ والحوائط الزجاجية و  أماكنلمعرفة  واإلنشائيةقم بدراسة الرسومات المعمارية  

 ).Shafts(وكذلك الفتحات  )وجدت إن(في غرف الكهرباء بالدور األرضي  Trenchesالـ 

لتحديد طريقة ) False Ceiling(دراسته جيدا هو الرسم المعماري للسقف الساقط  بوأهم ما يج 

ونوع المواسير المستخدمة وطريقة تركيبها في الغرف التي بها سقف  اإلضاءةتركيب كشافات 

 .ساقط
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التي األجهزة الميكانيكية و  التكييف أماكنوبالنسبة للرسومات الميكانيكية يتم دراستها لمعرفة  

 :تحتاج لتغذية كهربية مثل

(FCU (Fan Coil Unit) + EF (Exhaust Fan) + SF (Smoke Fan) + AHU (Air 

Handling Unit) + Pumps + Valves + Split Units) 

 

 ):يتم غالبا بواسطة الرسام(تجهيز ملف العمل  -4

اعمل ملف أوتوكاد جديد تكون  

عن mm به بالمليمتر الـوحدات 

  UNطريق أمر 

 

 

 

 

لعمل فوقه وذلك يتم كي نقوم بال) Final Revision(يجب وضع ملف الرسم المعماري التنفيذي  

 ):حسب طريقة العمل بالشركة(الطريقتين  بإحدى

عن طريق اختيار الرسم المعماري كله و انسخ الدور  الرسم المعماريافتح  : Blockطريقة الـ  -1

عن طريق  0,0أو نقطة الـ (ر نقطة ثابتة في الرسم ثم اخت Ctrl+Shift+Cبالماوس ثم الضغط على 

عن  Worldيكون   UCSمع جعل وضع الـ )  Enterباألوتوكاد ثم  األوامرفي سطر  0,0كتابة 

 Enterثم  Wثم  UCS أمرطريق 

ثم  Ctrl+Shift+Vعن طريق الضغط على  Blockكـ  ثم  اذهب لملف العمل وقم بعمل لصق

باألوتوكاد  األوامرفي سطر  0,0عن طريق كتابة  0,0أو نقطة الـ (ر نقطة ثابتة في الرسم اخت

) Layers(مع جعل ألوان طبقات جديدة  Layerعلى ويفضل وضع المعماري ) Enterثم 

 8أو  252المعماري كلها رمادي 
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ثم اختر  XA أمرعن طريق  Xrefملف العمل وقم بوضع المعماري كـ افتح  :Xrefطريقة الـ  -2

كما بالصورة  Okثم  Scale = 1,1,1و  0,0,0 اإلدخالثم اجعل نقطة  Openملف المعماري ثم 

 )*(  .8أو  252كلها رمادي  Xrefالـ  المعماري) Layers(جعل ألوان طبقات ويفضل 

 

 

 :)Shop Drawing(بـ بلوكات التنفيذ ) Design(تبديل بلوكات التصميم  -5

تكون أبعادها مطابقة للكتالوجات المعتمدة من بحيث  Shop Drawingبلوكات الـ قم بعمل  

 Base Pointبها نفس نقطة الـ  Base Pointكما يجب أن تكون نقطة الـ ... االستشاري 

 )**( م حتي يتم التبديل في نفس المكانلبلوكات التصمي

 Xref لتغيير لون كل شرائح المعماري الـ XRC يمكنك استخدام ليسب(*) 
https://payazed.wordpress.com/2015/06/02/xrc/ 

 Base Point لبلوك التصميم قبل العمل لتطابق نقطة الـ Base Point لتغيير نقطة الـ BP يمكنك استخدام ليسب(**) 
 لبلوك التنفيذ أو العكس

https://payazed.wordpress.com/2015/09/21/bp/  

https://payazed.wordpress.com/2015/06/02/xrc/
https://payazed.wordpress.com/2015/09/21/bp/


 

Electrical Shop Drawings 
 

Eng. Mahmoud Abo El-Yazed Page 17 
 

و رقم اللينية ) Type(عادة يتم وضع قيمتين لكل بلوك يعبران عن النوع  

)Circuit No ( على شكل كتابة  إماوتكون بجانب البلوك مباشرةText أو 

  Attributeعلى شكل 

كانت الرسومات التصميمية تمت بواسطة برنامج  إذاغالبا ( Textكانت على شكل كتابة  إذا -

فيجب وضعها بنفس الطريقة بجانب بلوك ) Dwg أوتوكادملف  إلىو تم تصديرها الريفيت 

 التنفيذ بعد االستبدال 

بنفس اسم  Attributesبها تنفيذ فيجب أن تكون بلوكات ال Attributeكانت على شكل  إذا -

 لبلوكات التصميم Tagالـ 

 )*( في نفس المكان Shop Drawing لوكات من ملف التصميم إلى ملف التنفيذبانسخ ال 

 Replaceثم  Blocksثم  Expressأفضل طريقة لعمل تبديل البلوكات عن طريق قائمة  

Block With Another Block  ثم اختر بلوك التصميم ثمOk  ثم اختر بلوك التنفيذ ثمOk  ثم

 كما بالصور  Enterثم  Yاكتب 

وال توجد ببرنامج  AutoCADتوجد في برنامج األوتوكاد الكامل  Expressقائمة : ملحوظة 

AutoCAD LT 

 

 

 

 

 

 

 

لملف العمل وقم بعمل لصق عن طريق الضغط  ثم اذهبثم اختر نقطة ثابتة في الرسم  Ctrl+Shift+C الضغط علىب(*)  
 ثم اختر نفس النقطة في الرسم  Ctrl+V على
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و  Scaleاآلن تم تبديل البلوكات بنفس الـ  

وفي حالة إذا أردت  Layerنفس الـ 

على البلوك  Selectتغييرهم اعمل 

ثم أكمل كما  Qselectباستخدام أمر 

 (*)بالصورة 

المطلوب نقل  Layerثم قم باختيار الـ  

أو  Moالبلوكات إليها ثم استخدم أمر 

Ctrl+1  لفتح قائمة الخصائص

)(Properties  الخاصة بالبلوكات ثم قم

 1إلى  Scale Yو  Scale Xبتغيير قيم 

 )أو القيمة التي تريدها(

يجب بعد التبديل إظهار وتحديث هذه الـ  Attributes في حالة إذا كانت البلوكات بها 

Attributes  وذلك عن طريق أمرAttSync  ثمEnter  ثمEnter  ثم  اختر البلوكثمEnter. 

ثم اختر البلوكات ثم  Torientبزاوية صفر عن طريق أمر  Attributesثم اعمل دوران للـ  

Enter  ثم ) أو الزاوية التي تريدها( 0ثم اكتبEnter (**) 

 

6- Internal Wiring ) البعضتوصيل الكشافات أو البرايز ببعضها:( 

أسماء اللوحات و رقم  والتوصيالت  والبلوكات ( وقم بنسخ للدور) Design(التصميم ملف  افتح 

 (***) Blockفي نفس المكان كـ ملف العمل واعمل لصق  إلىه ثم اذهب من) Circuitلينية كل 

تعبر عن نظام للتوصيل كما بالجدول التالي و يجب اختيار  كل منها Layerأكثر من  بتجهيز قم 

 التي تعبر عن المواسير) Polylines(التي تعمل عليها قبل رسم خطوط التوصيل  Layerالـ 

 

 

 

 الختيار البلوكات بسرعة   SB يمكنك استخدام ليسب(*) 
https://payazed.wordpress.com/2015/08/31/sb/ 

 Attributesلتغيير لعمل دوران لكل الـ  AUR يمكنك استخدام ليسب(**)  
https://payazed.wordpress.com/2015/08/31/aur/ 

ثم اختر نقطة ثابتة في الرسم ثم اذهب لملف العمل وقم بعمل لصق كـ بلوك عن  Ctrl+Shift+C بالضغط على(***)  
 ثم اختر نفس النقطة في الرسم  Ctrl+Shift+V طريق الضغط على

 

 

https://payazed.wordpress.com/2015/08/31/sb/
https://payazed.wordpress.com/2015/08/31/aur/
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نوع 
 التغذية

 Layerاسم الشريحة  نظام التوصيل
 نوع الخط

Line Type 
 اللون

Color 
 مثال

Normal Embedded Nrm-Emb Continuous Green  

Normal Exposed Nrm-Exp Divide Green  

Normal 
Above False 

Ceiling 
Nrm-Above-F.C Dashdot Green  

Normal 
Under Final 

Finished 
Floor 

Nrm-Under-
F.F.L 

Dashed Green  

 

ففي حالة  Layerنكررها في حالة وجود نوع تغذية أخر مع تغيير لون الـ  Layersنفس الـ 

بدال من  Emgنجعل اللون مثال احمر و نبدأ اسم الشرائح بـ  Emergencyتغذية الطوارئ 

Nrm  وأيضا في حالة التغذية بالبطارياتUps  و نبدأ اسم الشرائح بـ  بنفسجينجعل اللون مثال

Ups  بدال منNrm  

 هذه األسماء واأللوان كلها أمثلة ولك أن تختار ما يناسبك: ملحوظة -      

لوحة المعماري للسقف الساقط ففي حالة  المواصفات الفنية و تحديد نظام التوصيل عن طريقب قم 

و في حالة عدم وجود سقف ساقط  Above False Ceilingوجود سقف ساقط يكون النظام 

إال في غرف الكهرباء والميكانيكا و بعض المعامل يكون النظام  Embeddedيكون النظام غالبا 

Exposed )الفنية والمواصفات أو حسب االستشاري ( 

 False(الكشافات في رسومات المعماري للسقف الساقط  أماكنباالعتبار  األخذيجب : ملحوظة -

Ceiling ( الكشافات في التصميم نقوم بتحريك البلوكات بعد تبديلها  أماكنوفي حالة اختالفها مع

 ).False Ceiling(السقف الساقط في رسومات  الكشافاتطبقا ألماكن 

في التركيب ولكن للتفريق بين  Exposedهو نفسه  Above False Ceilingمع العلم أن نظام  

 لكل نظام) Layer(وجود سقف ساقط بالغرفة من عدمه قمنا بعمل شريحة 
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 :هذا الجدول يوضح أنواع المواسير ومكان استخدام كل نوع 

 شكل المواسير مكان االستخدام نوع المواسير نظام التوصيل

Embedded 
uPVC 

(Unrecycled 

Poly Vinyl 

Chloride) 

عند الدفن في خرسانة 

 السقف

 

Under Final 

Finished Floor 
 عند الدفن في األرض

Exposed or 

Above False 

Ceiling  

(or Under 

Raised Floor) 

EMT 

(Electrical 

Metallic 

Tube) 

في كل الغرف التي بها 

 EMTسقف ساقط نستخدم 

ما عدا غرف الكهرباء 

والميكانيكا و بعض 

المعامل والحمامات و الـ 

Wet Area  نستخدم

RGS  أو حسب

 االستشاري

 

RGS 

(Rigid 

Galvanized 

Steel)  
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المناسبة لنظام التوصيل ثم قم بتوصيل الكشافات التي قمنا بتبديلها ) Layer(اختر الشريحة  

على أن يكون التوصيل أفقيا و رأسيا أو موازي للحائط  PL أمرعن طريق  Plineبواسطة خط 

مم لكي تظهر  100على أن تكون المسافة بين أي خط والحائط أو خط آخر موازي له أكبر من (

 ) واضحة بعد الطباعة

صيل توب) Sockets(البرايز  وأ) Switches(المفاتيح  وأ) Fixtures(توصيل الكشافات ب نقوم 

 )  كما بالصورة(الخاص بها  Back Pull Boxالـ 

 

حتي تظهر  50لها بنصف قطر  Filletقم بعمل ) Polylines(الخطوط عند الزوايا القائمة في  

ولتحديد نصف قطر القوس ) Polylines(ثم اختر الخط  Pثم  Fمقّوسة وذلك عن طريق أمر 

واحدة في بداية  نحدد نصف قطر القوس مرة( Enterثم  50ثم اكتب  Rثم  Fعن طريق أمر 

 )العمل

كما (ألحدهم  Cuttingمعا نعمل ) Polylines(في حالة تقاطع خطان  

  ) بالصورة

 

7- Home Run Wiring ) باللوحة) اللينيات(توصيل الدوائر الكهربية:( 

أو اللينيات يجب عدم تكرار رقم أي دائرة في نفس ) Circuits(أثناء توصيل الدوائر الكهربية  

 جيدا لكل لوحة Design Scheduleمراجعة الـ يجب اللوحة وكذلك 

ويتم   Cable Routingالرسم التنفيذي لـمع  )Panels( كما يجب مراجعة أماكن اللوحات 

   Cable Routingالرسم التنفيذي لـها لتطابق تحريك مكان

 تعبر عن نظام التوصيل قبل رسم الخطوط كما سبق التي Layerاختر الـ  
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ليحقق اقصر مسافة وأقل انحناءات ) Circuit(يتم توصيل اللوحة بأقرب كشاف في الدائرة  

(Bends)  وحاول جعل مسار المواسير في الطرقات)Corridors ( بقدر اإلمكان حتي تصل

 للغرفة التي بها الدائرة الكهربية 

 Voidsوالمناور  Shaftsالفتحات و ال يجب أن تخترق المواسير أي عامود أو حائط خرساني  

 Telecomواالبتعاد قدر اإلمكان من عبور غرف الميكانيكا و غرف اتصاالت  و الساللم

Area. 

 

 

 طلب االستشاري إذاال يتم عمله إال    : BoxCeiling الـ زورم -8

لكل كشاف من حيث عدد  Ceiling Boxبعد االنتهاء من توصيل الكشافات قم بتحديد نوع كل  

المواسير المتصلة بالكشاف وطريقة توصيلها كما بالجدول و ذلك بوضع رمز واحد بجانب كل 

  )O-I-L-U-T-Y-X-H: (كشاف من الرموز التالية

 

الخاص بالكشاف لذلك  Back Boxيفضل قدر اإلمكان أال يكون هناك أي توصيالت بداخل الـ  

 في الصورة التالية) 2شكل (عن ) 1شكل (يفضل 

 

 

 

For Lighting (only)   ةلإلضاء 
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 :توصيل األجهزة الميكانيكية والتكييف وطلمبات الصرف -'8

التي األجهزة الميكانيكية وكل انسخ المعدات الميكانيكية وأجهزة التكييف وطلمبات الصرف  

 :تحتاج لتغذية كهربية مثل

(FCU (Fan Coil Unit) + EF (Exhaust Fan) + SF (Smoke Fan) + AHU (Air 

Handling Unit) + Pumps + Valves + Split Units) 

  Mechanical Shop Drawingمن أخر تحديث لملف الـ   

لتكون  (Electrical Outlets)قم بتحريك المخارج الكهربية  

قريبة من األجهزة الخاصة بها قدر اإلمكان وكذلك تحريك 

لتكون على اقرب ) Disconnect Switches(المفاتيح 

 ) كما بالصورة( الخاص بها (.E.O) حائط للمخرج

الخاصة بها عن طريق ) Disconnect Switch(مفاتيح م بتوصيل األجهزة بالوقغالبا ن 

Exposed Conduit إذا كانت األجهزة معلقة فوق السقف الساقط )False Ceiling(  أو عن

) .D. S(إذا كانت األجهزة على األرض وكذلك توصيل المفاتيح  Flexible Conduitطريق 

 Split Unitsفي حالة الـ  بها ةالخاص (.E.O) رجامخبال

 

9- Hatch Mark  أوWiring Mark: 

التي تعبر عن المواسير ) Polylines(وهو عبارة عن مجموعة رموز توضع على الخطوط  

بداخل الماسورة ونضع هذه ) Wires(وهذه الرموز وظيفتها التعبير عن عدد ونوع األسالك 

 :اآلتيباللوحة و مجموعة الرموز مكونة من ) Polylines(الرموز على كل الخطوط 

 

For Power (only) فقط  رللباو   
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 :بعض األمثلة 

أسالك وهم  3يكون التوصيل بـ  دائرةوأي  اللوحةفي حالة التوصيل بين  -

Phase+Neutral+Grounding  ويكون الـHatch Mark  بالشكل التالي 

أسالك وهم  3يكون التوصيل بـ  العادي المفتاحو الكشاففي حالة التوصيل بين  -

Phase+Return+Grounding  ويكون الـHatch Mark  بالشكل التالي 

أسالك وهم  3يكون التوصيل بـ ) حالة عامة( بمفتاح كشافات يتم التحكم بهمفي حالة توصيل  -

Return+Neutral+Grounding  ويكون الـHatch Mark  بالشكل التالي 

أسالك وهم  3يكون التوصيل بـ  Push Buttonو  اللوحةفي حالة التوصيل بين  -

Control+Control+Grounding  ويكون الـHatch Mark  بالشكل التالي 

 

 Phase 1)أو  (Phase Socket 1)بريزة وأي  اللوحةفي حالة التوصيل بين  -

Disconnect)  أسالك وهم  3يكون التوصيل بـPhase+Neutral+Grounding  ويكون

 بالشكل التالي  Hatch Markالـ 

أسالك  5يكون التوصيل بـ  (Phase Socket 3)بريزة وأي  اللوحةفي حالة التوصيل بين  -

 Hatch Markويكون الـ  Phase+Phase+Phase+Neutral+Groundingوهم 

 بالشكل التالي 

 4يكون التوصيل بـ  (Phase Disconnect 3 Pole 3)و  اللوحةفي حالة التوصيل بين  -

بالشكل  Hatch Markويكون الـ  Phase+Phase+Phase+Groundingأسالك وهم 

 التالي 

 5يكون التوصيل بـ  (Phase Disconnect 4 Pole 3)و  اللوحةفي حالة التوصيل بين  -

 Hatchويكون الـ  Phase+Phase+Phase+Neutral+Groundingأسالك وهم 

Mark بالشكل التالي 

 

For Lighting ةلإلضاء  

For Power رللباو  
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واللوحة متصلة بـ ( .E.Oأو  FCUو  )Double Pole( فتاحمفي حالة التوصيل بين  -

E.O.(  أسالك وهم  5يكون التوصيل بـPhase+Return+Return 

+Neutral+Grounding  ويكون الـHatch Mark  بالشكل التالي 

واللوحة متصلة ( .E.Oأو  FCUو  )Double Pole( مفتاحفي حالة التوصيل بين  -

ويكون الـ  Return+Return+Groundingأسالك وهم  3يكون التوصيل بـ  )بالمفتاح

Hatch Mark  بالشكل التالي 

 

  :)Lighting( لإلضاءة مثال 

 

  :مثال لمفتاح الديفياتير 

 Wires-2يعبر عن   Travelerرمز الـ : ملحوظة

 

 : )Intermediate(ب والقالّ  مثال لمفتاح الديفياتير 
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 :Powerمثال للـ  

 

 

10- Presentation: 

 :لتركيب و شد األسالك وذلك في الحاالت التالية Pull Box بواط قم بإضافة 

 )متر حسب المواصفات 30أو ( متر من المواسير 15كل  -

 )Bends 2(في الماسورة  90بعد انحناءين بزاوية  -

 )RGSإلى  EMTمثال من (عند التغيير من نوع مواسير إلى آخر  -

 والعكس Exposedإلى  Embeddedعند تغيير نظام التوصيل من  -

 كما بالصورة ) Expansion Joints(عند فواصل التمدد  -

مثال في حالة تفريع ( يستخدم لتوصيل و تجميع األسالك Junction Box بواط التوصيل :ملحوظة -

 ) الدائرة الكهربية

لكل  )Multileader(مشاورة  قم بوضع 

تعبر عن اسم اللوحة المتصلة  )لينية( دائرة

و عدد وحجم  )Circuit(بها و رقم الدائرة 

وكذلك نوع العزل ونوع ) Wires(األسالك 

 الماسورة وقطرها كما بالشكل 



 

Electrical Shop Drawings 
 

Eng. Mahmoud Abo El-Yazed Page 27 
 

المشاورة في كل الـ  نكرر Viewportفي حالة ظهور الدائرة الكهربية في أكثر من  

Viewports المكان المشترك بين الـ  أو نضع المشاورة في التي تظهر بها الدائرةViewports 

للمشاورات القريبة من بعضها لتظهر اللوحة  Align)(محاذاة  عملكما انه يجب بقدر اإلمكان  

 منظمة و واضحة

 -  Panels Names - Pull Boxes Sizes(لـ ) Multileaders(اعمل أيضا مشاورات  

Mechanical Equipments Names -  استخدامات الـElectrical Outlets - Conduits 

Sleeves Up or Down to Another Floor( 

وبينه  Axisبين كل كشاف و أقرب عامود أو حائط أو الـ ) Dimensions(قم برسم األبعاد  

وكذلك رسم األبعاد لكل بريزة ومفتاح ومخرج كهرباء في نفس الغرفة  خرىاألوبين الكشافات 

E.O بواط و Pull Box بواط التوصيل و Junction Box 

لكل الكشافات المستخدمة ولكل البرايز والمفاتيح والمخارج و توضيح نوع  Legendقم بعمل   

 المقابل لها  Linetypeالمواسير المستخدمة مع الـ 

(Luminaries Types - Sockets Types - Switches Types - Panel Board Size - 

Pull Box & Junction Box Size - Conduit Types) 

 

 :عامةمالحظات وشروط  -11

الكتابات والـ  )حجم( يكون ارتفاع أنفيجب  1:50) = Scale(الطباعة بمقياس  كانت إذا 

Attributes  وكتابة المشاورات)Multileaders = (100  ولكن في حاالت معينة تكون

 200= يكون ارتفاع الكتابات  أنفيجب  Scale = (1:100(الطباعة بمقياس 

سمكه (في حائط ) Sockets 2(بريزة  2في حالة وجود  

يكون بينهما  أنفي كال االتجاهين يجب ) سم 20اقل من 

 )No Back to Back(سم  15اكبر من  أوتساوي مسافة 

مفاتيح  أوبرايز  أوسواء كانت كشافات  Wall Mountedيجب تحديد ارتفاع كل العناصر الـ  

مثال ( Legendثم تعريف ارتفاع كل رمز في الـ  )h3مثال ( وذلك بوضع رمز بجانبها

h1=30cm   وh3=120 cm( وهكذا 
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سواء كانت  Weather proof materialنستخدم  Wet Areaفي الحمامات والمطابخ و  

 بجانبها) W.P(مفاتيح ويتم توضيحها في الرسم بوضع رمز  أوبرايز  أوكشافات 

 - Residual Current Devices (RCD يفضل استخدام 

RCCB) أوEarth Leakage Circuit Breaker (ELCB) 

وتكون  Wet Areasو لدوائر الكهربية التي بالحمامات في ا

  30mAالحساسية لها 

 )Metallic Pull, Junction and Back Boxes(كل البواطات المعدنية يجب تأريض  

مجمعة معا  Cable Routingوالـ ) Sockets + E.O(التصميمية للباور قد تكون الرسومات  

 في ملف واحد ولذلك يجب فصلهما قبل عمل الرسومات التنفيذية

 Exit Signيجب مراجعة مكان واتجاه كل كشافات الـ  

 Ballastبالمشروع لتوضيح نوع اللمبة والـ  اإلضاءةعامة لكل كشافات  Legendيجب عمل  

 )Approved Material Submittal(باألمبير طبقا للكتالوجات المعتمدة  وحمل كل كشاف

الحذف يجب  أوسواء باإلضافة تم عمله في الرسومات التنفيذية أي تغيير أساسي في التصميم  

 العتماده قبل الطباعة) RFI )Request For Informationكـ لالستشاري  إرساله أوال

) Circuit Breaker(طول مسموح طبقا لـ  أقصييزيد عن  أنال يجب ) لينية(دائرة  أيطول  

 :ثالثة هم) Type(طبقا للـ ) Circuit Breaker(الـ  أنواع أنمع العلم  ،الخاص بالدائرة

1- Type-B : يستخدم لألحمال الـResistive  وتيار الفصل له يساويrated3:5*I 

2- Type-C : يستخدم لألحمال الـInductive )الفلورسنت والمواتير مثل اللمبات (

 Irated*5:10وتيار الفصل له يساوي 

3- Type-D : يستخدم لألحمال الـHighly Inductive )وتيار الفصل ) مثل المحوالت

 Irated*10:20له يساوي 

وهو مأخوذ ) Circuit Breaker(يوضح األطوال المسموحة لكل نوع من الـ التالي والجدول  

  :)Schneider Electrical Installation Guide 2011- G34(من كتاب 
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 ):Coordination(عمل التنسيق بين األنظمة المختلفة  -12

 مكافحة الحريقمثل ( األخرىمع األنظمة ) مثل الكشافات(يجب مراعاة أماكن العناصر الكهربية  

)Fire Fighting( والتكييف )HVAC(  تنسيق وعمل) الحريق وإنذاروالصحي 

)Coordination( لعناصر كل نظام  أماكن أفضلحديد لت بينهم 

كلها معا وعمل قطاعات  األعمالالمكتب وذلك بمراجعة  أويتم ذلك في قسم خاص بالشركة  

)Sections ( أيمعا ومراعاة ارتفاع كل عنصر لتفادي تصادم  األنظمةوجود كل  أماكنفي 

 وجود عنصريين في نفس المكان أوعناصر معا 

 

 :Shop Drawing Schedulesعمل الـ  -31

 :منيتكون لها  Scheduleلعمل  )Panel( لكل لوحة Excelقم بعمل ملف 

 

 المستخدم لحمايتها Circuit Breakerاسم اللوحة والدور الموجودة به وحجم الـ  .1

 واسمه و حجمه ونوع العزل  )Feeder( اللوحة المغذية لها وطول كابل التغذيةاسم  .2

 

 Phase-3أو  Phase-1نوع كل دائرة من حيث أنها  .3

 (*) لكل دائرة Home Rum Wiringو  Internal Wiringحساب طول مسار  .4

 )Circuit(لكل دائرة  Voltage Dropحساب الـ  .5

Voltage Drop (∆V) = K (mV/A/m) * I (A) * L (m) / 1000  

   = K (From Cable Catalogue) * I (Actual Current for Circuit) * L  

  (Home Run Length + 0.5 * Internal Length (Between Units)) / 1000 

Voltage Drop % = Voltage Drop * 100 / V 

 

 لحساب مجموع األطوال للخطوط TL يمكنك استخدام ليسب(*) 
https://payazed.wordpress.com/2015/06/02/tl/ 

 

https://payazed.wordpress.com/2015/06/02/tl/
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 Voltageبحيث نعتبر أن الـ  %5للدائرة أقل من الكلي  Voltage Dropيجب أن يكون الـ  

Drop  من المحول وحتي الـPanel  الـ +  %2اقل منVoltage Drop  من الـPanel  وحتي

  %3 اقل منالدائرة  أخر

ونضعه في خانة بالـ  Panelالـ عند  Voltage Dropنقوم بحساب الـ  أن األفضلولكن  

Schedule  ونسميهاAccumulative V.D  ثم نجمعها مع الـVoltage Drop دائرة  لكل

 للدائرة Voltage Dropالمجموع الكلي للـ  ألنه %5يكون اقل من  أنبالتالي يجب و

 لكل دائرة Circuit Breakerو  Conduit المواسيرو Wires سالكمراجعة حجم األ وحساب  .6

 نقوم بتكبير حجم األسالك %5الكلي للدائرة اكبر من  Voltage Dropكان الـ  إذافي حالة  

Wires  المواسير حجم ونراجع  %5حتي يقل عنConduit 

 كالتالي %40اقل من  Filling Ratioالـ نسبة كون توم بحساب قطر الماسورة لضمان أن نق 

 الكابل نعرف قيمته من كتالوج الكابالت  أوقطر السلك  أنمع العلم 

0.4 * 3.14 * (DConduit/2)2 ≥ No. of wires * 3.14 * (Dwire/2)2  

DConduit ≥ √ 2.5 * No. of wires * (Dwire)
2  

 بريزة في الدائرة أوكتابة نوع حمل كل دائرة و كتابة عدد ونوع كل كشاف  .7

كشاف وحمل الكشاف  12بها  1فمثال إذا كانت الدائرة رقم (حساب حمل كل دائرة باألمبير  .8

 )4.8A=  0.4*12فان حمل الدائرة  0.4Aباألمبير كان 

 

فمثال مجموع  Loadوحساب مجموع األحمال لكل  Phaseحساب مجموع األحمال على كل  .9

  Lightingومجموع أحمال الـ  Socketsأحمال الـ 

 أو% 10اقل من  Unbalance Ratioبحيث تكون نسبة الـ  Phase Balanceعمل يجب  

وفي   Schedulesالالزمة في الـ ) Circuits(الدوائر  أرقام تبديلنقوم بوحسب المواصفات 

  Shop Drawing Planلوحة الـ 

وفي هذه الحالة نزيد عمود  Schedulesقد يطلب االستشاري تحديد مكان كل دائرة في الـ  

 )كشافات أو البرايزال(للمكان ونكتب فيه أسماء الغرف التي توجد بها عناصر الدائرة 
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 Single Lineفتح ملف التصميم لـ ن أن أواليجب  Panelالـ عند  Voltage Dropحساب الـ  

Diagram أو Feeder Data Schedules  الـ لمعرفة المسار كامال من المحول وحتيPanel 

في المسار ثم نحسب الـ  Panelلكل  Demand Loadوالـ وطول كل كابل ومساحة مقطعه 

Voltage Drop  أو(لكل كابل Bus Bar ( المعادلةعن طريق 

V.D. % = (K (mV/A/m) * I (A) * Length (m)) / (10 * V * No. of Cable per Phase) 

Where:  I = [(Demand Load (kVA) * 1000) / (V * √3)] * Diversity Factor  

 لكل كابل حتي الكابل المغذي للوحة  Voltage Dropثم نجمع الـ  

ثم نحسب الـ مثل الخطوة السابقة نعرف المسار كامال  Panelالـ عند  Short Circuitحساب الـ  

R (m Ω)  والـX (m Ω)  أو(كابل لكل Bus Bar ( وكذلك نحسبها لشبكة الـMedium 

Voltage ولكن نهمل قيمهم لكل الـ  والمحولPanels  كاألتي 

For Medium Voltage (500MVA) 

R = 0 (neglected)    X = (1.05 * VL)2 / S (kVA) 

          = (1.05 * 400)2 / 500*1000 = 0.353 mΩ 

For Transformer 

R = 0 (neglected)    X = (1.05 * VL)2 * Usc / STr (kVA) 

Where: Usc = 0.04 if oil transformer < 0.75 (MVA) else for Oil & Dry Tr. Usc = 0.06 

For Any Bus Bar  

R = 0.008 * L (m)    X = 0.005 * L (m) 

For Any Cable 

R = (ρ * L (m)) / (A (for Cable) * N) X = (0.08 * L (m)) / N 

Where: ρ (resistivity) = 22.5 mΩ*mm2/m for copper or 36 mΩ*mm2/m for aluminium 

   N = No. of Cable per Phase 

 Rتساوي مجموع كل الـ  RT أنحيث  ZT = √RT + XTبالمعادلة   ZTنحسب قيمة الـ ثم 

 وبالتالي المحسوبة سابقا Xتساوي مجموع كل الـ  XTالمحسوبة سابقا وكذلك 

Three-phase short circuit       IS.C (kA) = (1.05 * VL) / (ZT (mΩ) * √3) 

Phase to phase short circuit   IS.C (kA) = (1.05 * VL) / (ZT (mΩ) * 2) 
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 :الطباعة -41

     Blockطريقة الـ  أو Xrefطريقة الـ  إماهناك طريقتان للعمل  1كما ذكرنا في الخطوة رقم  

عمل ملف جديد تكون الوحدات به بالملليمتر ثم نستخدم يفضل  إذا Xrefاستخدمت طريقة الـ  إذا

 إذاولكن في ملف الطباعة هذا  Xrefواختيار ملف العمل الخاص بنا لوضعه كـ  Xrefطريقة الـ 

 .يفضل العمل على نفس ملف العملف Blockاستخدمت طريقة الـ 

سواء في نفس  آخرمن ملف  Layoutاألفضل نسخ الـ  أوللدور  Layoutقم بتجهيز وعمل الـ  

ثم اختر  Tثم  Layoutثم التعديل فيه وذلك عن طريق كتابة أمر  آخرمن مشروع  أوالمشروع 

 Okالتي تريدها ثم  Layoutثم اختر الـ  Layoutالملف الموجودة به الـ 

 Layout1بالضغط بالماوس كليك يمين على قم جديدة  Layoutلتجهيز  

Tab  ثم اخترPage Setup Manager  ثم اضغطModify  ثم تحديد

 Closeثم  الطباعة كالتي بالصورة التالية إعدادات

 



 

Electrical Shop Drawings 
 

Eng. Mahmoud Abo El-Yazed Page 35 
 

لكي يكون طوله  View Portقم بجذب حدود الـ  

) الخط المتقطع(لحدود الطباعة تقريبا مساوي 

من حدود الطباعة % 90وعرضه يساوي حوالي 

سنضع جدول % 10الـ وفي الجزء الباقي الذي يمثل 

 :الطباعة ويحتوي هذا الجدول علي

 اسم االستشاري -2    اسم المالك -1

 اسم المشروع  -4    اسم المقاول  -3

5- Key Plan 6       للموقع-Key Plan  للمبني 

 ) Design Drawing Reference(جدول المراجع للرسومات التصميمية  -7

 ...) المهندسين ومقياس الرسم  وأسماءبالتواريخ ( Revisionالـ جدول  -8

 ) Lighting Systemبها اسم المبني واسم الدور واسم النظام مثال ) ((Layoutاسم اللوحة  -9

 PRJ-BUL-EL-E02-FL-0001-00يعبر عن معظم ما سبق وشكله ) (Layoutرقم اللوحة  -10

 

مع العلم في حاالت معينة  1:100أو ( Scale   =1:50 بمقياس View Portضع الدور في الـ ن 

ثم  View Portوذلك بالضغط بالماوس مرتين على الـ ) أن المقياس يحدد حجم الكتابة في الرسم
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 View Portثم اختر الـ  PS أمرثم  Enterثم  Eثم  Enterثم  Z األوامراكتب في سطر 

 1:50 إلى Standard Scaleستظهر نافذة الخصائص غير قيمة الـ  MO أمربالماوس ثم 

واحدة  Layoutالدور كبيرا وال تكفي حجم أما في حالة إذا كان  

إلظهاره يتم تقسيم الدور إلى أكثر من جزء ويتم وضع كل جزء 

منفردة وبين كل جزأين متجاورين توجد منطقة  Layoutفي 

 كة تظهر في اللوحتين كما بالصورةمشتر

أسماء  )Design Drawing Reference(التصميمية نضع في جدول المراجع للرسومات  

وهم لوحة الكهرباء و لوحة المعماري ولوحة المعماري للسقف  revisionبأخر لوحات المراجع 

 الساقط و في لوحات الباور نضيف لوحة الميكانيكا

مسئول عن درجة طباعة كل لون والذي اخترناه في الصورة سابقا وهو  Plot Styleالـ  

Monochrome.ctb  قد نستخدم تظهر سوداء بدرجة ثابتة لذلك  األلوانيجعل كلPlot Style 

الذي اخترناه  252 أو 8نعدل عليه لتخفيف طباعة لون معين مثل  أوفي بعض الحاالت  آخر

 ) 1في خطوة (للمعماري 

م نضعه(الخاصة بالدور  Legendوالـ ) Notes(المالحظات  Layoutنضيف على الـ  أيضا 

 )في مكان مناسب View Portالـ  عليمبني مع ال أوفي جدول الطباعة 

في  عند الطباعة ولحل هذه المشكلة اضغط على هذه العالمة  Attributesالـ  ال تظهر أحيانا 

 )Enterثم  1ثم  Enterثم  Annoallvisible أمراكتب  أو(األوتوكاد قبل الطباعة  أسفل

جيدا في الـ  )Plan( جيدا قبل الطباعة والتأكد من ظهور الدوريجب مراجعة جدول الطباعة كله  

View Port  وكذلك ظهور الـLegend  و الـNotes 

 أنثم نتأكد  Ctrl+Pنضغط على  أوفي سطر األوامر  Plotمر أنكتب  Pdfلـ لطباعة الرسم  

 نحددها مجددا كاآلتي أوكما حددناها سابقا  اإلعداداتتكون 
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 Okثم اختر مكان الحفظ ثم 

 لملفموجود با Xref أي كان إذاو في حالة  ستشاريلإل أيضا األوتوكادملف  إرسال أردنا إذا 

  *ثم  Bثم  Xref-وذلك عن طريق كتابة أمر  Xref'sلكل الـ  Bindفيجب عمل مثل المعماري 

  Enterثم 

 

 ):Details(رسومات التفاصيل  -15

توصيالت  أيوذلك لتوضيح  التفاصيل مع الرسومات التنفيذيةيجب عمل وتسليم رسومات  

 )Details(وهذه بعض األمثلة لرسومات التفاصيل  وتركيبات خاصة باألنظمة
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pbflÏéã€a@›‡«@paÏ�Ç@ÚÓˆbiãËÿ€a@ÚÌâÓ–‰n€a@@Ä€ICable RoutingHZ@

  :Cable Routingأنواع الـ  

 Branch(ستخدم لنقل الكابالت من اللوحات الفرعية ت :)Cable Trays(حوامل الكابالت  -1

Panels( اللوحات الرئيسية  إلى)Main Panels(  وفي حالة المصانع والورش لنقل الكابالت

  المواتير والماكينات إلىمن اللوحات 

2- Trench: في  )علي حوامل كابالت بداخله( يستخدم لنقل كابالت الجهد المتوسط والمنخفض

في حالة عدم وجود ) Panels(لنقل الكابالت بين اللوحات غرفة المحول وفي غرف الكهرباء 

 سقف ساقط

3- Duct Bank :لنقل الكابالت عند تعدية الشوارع في الـ  غالبا يستخدمOutdoor  

 أو Panelsاللوحات  إلىمن حامل الكابالت  الكابالت نزولعند تستخدم : Conduitsالمواسير  -4

 الماكينات 

 

 :)Material Submittal(والكتالوجات ) pecificationsS(دراسة المواصفات  -1

قم بدراسة المواصفات الفنية التي قدمها االستشاري والتركيز على المعلومات الهامة منها مثل نوع 

كما يتم دراسة الكتالوجات التي تم تقديمها واعتمدها  ،وهكذا.. الكابالت المستخدمة ونوع العازل 

االستشاري والتركيز على األبعاد الحقيقية لكل عنصر ليتم استخدامه في الرسومات التنفيذية وكذلك 

 .دراسة جدول الكميات

 

 :للمبني) Electrical Design Drawings(دراسة الرسومات التصميمية الكهربائية  -2

كذلك صواعد الكهرباء ت التصميمية جيدا لمعرفة أماكن غرف الكهرباء في كل دور وقم بدراسة الرسوما

كان حجم  مع حجم وعدد حوامل الكابالت به فإذا Shaftsومراجعة حجم الـ  )Shafts(سقف في فتحات ال

 Shaftال يكفي لحوامل الكابالت الصاعدة فيه نطلب من المهندس المعماري زيادة حجم الـ  Shaftالـ 

ومراجعتهم معا مع  Single Line Diagram و  Feeder Data Scheduleدراسة كذلك يجب و

 Feeder Dataاختالف فالمرجع لنا هو  أيُوجد  وإذا Cable Routingالرسومات التصميمية لـ 

Schedule  نصحح الخطأ طبقا له أنويجب. 
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 :الميكانيكية للمبنيدراسة الرسومات التنفيذية المعمارية واإلنشائية وكذلك  -3

في غرف   Trenchesو الـ المسارات قم بدراسة الرسومات المعمارية واإلنشائية لمعرفة  

مل طريقة تمديد حوالتحديد  )Shafts(وكذلك الفتحات ) إن وجدت(الكهرباء بالدور األرضي 

وتحديد نوع ) Vertically(أو رأسيا ) Horizontally(أفقيا  الكابالت في كل مكان سواء كان

 ).سيتم توضيحها الحقا( امل الكابالت في كل مكانح

ُوجد  إن) Double Height( تحديد مكان الـهو الرسم المعماري  فيوأهم ما يجب دراسته جيدا  

 .وكذلك معرفة ارتفاع السقف الساقط ارتفاع حامل الكابالت بهالتحديد 

الماكينات ومعرفة مكان دخول  أماكنوبالنسبة للرسومات الميكانيكية يتم دراستها لمعرفة  

بحامل  مسار الكابلالماكينة يكون  أعلىكان من  فإذامن أعالها  أممن أسفلها  إليهاالكابالت 

كان مكان دخول الكابالت  إذاحتي الماكينة ولكن بنفس ارتفاعه بالدور ) Cable Tray(الكابالت 

 : للتوصيل طرق 3فهناك من أسفلها  إليها

  Trenchبحامل الكابالت بداخل مسار الكابل يكون  أألرضيالدور  في -1

الماكينة ويكون مسار  أسفل) Slab(نعمل فتحة في الخرسانة  أألرضيدور ما عدا  أي في -2

  الكابل بحامل الكابالت في الدور األسفل منه حتي الفتحة بالسقف

مثبتة على  Coverيكون مسار الكابالت على حوامل كابالت بغطاء  على سطح المبني -3

 حتي الماكينة األرض

في أي دور ما عدا  Switch Gearنفس الشيء نطبقه على لوحات الكهرباء و لكن في غرف الـ 

 .Raised Floorالـ  أسفلويكون مسار الكابل بحامل الكابالت  Raised Floorنعمل  أألرضي

 

 ):يتم غالبا بواسطة الرسام(العمل تجهيز ملف  -4

 14 و 13الصفحة  Lighting & Powerمثل الجزء السابق الخاص بالـ  
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 :)Shop Drawing(بـ بلوكات التنفيذ ) Design(تبديل بلوكات التصميم  -5

بحيث تكون أبعادها مطابقة للكتالوجات المعتمدة من  Shop Drawingقم بعمل بلوكات الـ  

 Base Pointبها نفس نقطة الـ  Base Pointكما يجب أن تكون نقطة الـ ... االستشاري 

 (*)لبلوكات التصميم حتي يتم التبديل في نفس المكان 

من ملف التصميم إلى ملف التنفيذ  )Panels  +Disconnect Switches( انسخ البلوكات 

Shop Drawing  في نفس المكان)**( 

مجمعة معا  Cable Routingوالـ ) Sockets + E.O(قد تكون الرسومات التصميمية للباور  

 في ملف واحد ولذلك يجب فصلهما قبل عمل الرسومات التنفيذية

يُفضل عمل تبديل البلوكات يدويا نظرا لقلة عددها وذلك بوضع بلوك التنفيذ بدال من بلوك  

و رقم ) Type(النوع ثم تغيير قيم  Copy أو Insert أمرالتصميم في نفس المكان عن طريق 

 للبلوك) Circuit No(اللينية 

التي يتم  )Disconnect Switches(وبعض المفاتيح  Panelsنقوم فقط بتبديل بلوكات الـ  

 Cable Routingتغذيتها في نظام الـ 

 

 

 

 

  

 Base Point لبلوك التصميم قبل العمل لتطابق نقطة الـ Base Point لتغيير نقطة الـ BP يمكنك استخدام ليسب(*)  
 لبلوك التنفيذ أو العكس

https://payazed.wordpress.com/2015/09/21/bp/  
ثم اختر نقطة ثابتة في الرسم ثم اذهب لملف العمل وقم بعمل لصق عن طريق  Ctrl+Shift+C بالضغط على(**) 

 ثم اختر نفس النقطة في الرسم  Ctrl+V الضغط على
 

https://payazed.wordpress.com/2015/09/21/bp/
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 :) TraysCable(معلومات عامة عن حوامل الكابالت  -

 :) TraysCable(حوامل الكابالت  أنواع 

Figure 

Applications 
With Heat 
Generated 

Suitable For 

Cable 
Tray 

Types 

 

Moderate 
Power & 

Data Cables 
Perforated 

 

High 
Power & 

Large Cables 
Ladder 

 

Minimal 
Power & 

Data Cables 
Duct 

 

- 
Data & Fiber 

Optic Cables 

Wire 

Mesh 

 

- 
Smaller & 

Data Cables 

Cable 

Trunking 
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 :Cable Tray Accessoriesأنواع  
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بدون غطاء وغالبا  أو) Cover(بغطاء  )Perforated - Duct( تستخدم حوامل الكابالت 

 وعلى السطح وفي غرف الميكانيكا )Outdoor(نستخدمها بغطاء في االستخدامات الخارجية 

  900أو  750أو  600أو  450أو  300أو 150  أو 100 العرض: )غالبا( حجم حوامل الكابالت 

  36أو  30أو  24أو  18أو  12أو 6  أو 4 العرض(     مم  50أو  111أو  100العمق  xمم 

 أو حسب الكتالوجات المعتمدة )بوصة 2أو  4.38أو  4العمق  x  بوصة
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  Single Rail & Channel Cable Tray :  توجد أنواع حوامل كابالت أخري مثل 

 :طرق تثبيت حوامل الكابالت 

 التثبيت على األرض -2    التعليق في السقف -1

 التثبيت على الحائط رأسيا -4   التثبيت على الحائط أفقيا -3

 

6- Guide Lines  )رسم الخطوط اإلرشادية:( 

منه ثم اذهب إلى ملف العمل  حوامل الكابالتللدور وقم بنسخ ) Design(افتح ملف التصميم  

 *)( Blockواعمل لصق في نفس المكان كـ 

نكون قد عرفنا لوحة  Single Line Diagram و  Feeder Data Scheduleبعد دراسة  

صل بينهما الدور فان الكابل سينفس كانت كال اللوحتين في  فإذافرعية  Panelالتغذية لكل لوحة 

اللوحة ولوحة (كانت كال اللوحتين  إذاولكن  Perforated Cable Trayعلى مباشرة ويمر 

 أوفتحة في السقف ( Shaftيمر الكابل عبر  أنفي دورين مختلفين فيجب ) التغذية الخاصة بها

حتي الـ  Perforated Cable Trayعلى ويمر الكابل  Panelللدور الذي به اللوحة ) األرض

Shaft  ثم يمر الكابل علىLadder  مثبت رأسيا على الحائط بداخل الـShaft الدور  حتي

 لوحة التغذيةحتي  Perforated Cable Trayعلى  أخريالمطلوب ثم يمر مرة 

 Perforated Cable Trayغالبا نستخدم نوع : حوامل الكابالت داخل المباني أنواع: ملحوظة 

في الفتحات لنقل الكابالت بين األدوار  Ladderونستخدم نوع الـ  لنقل الكابالت بين اللوحات

 MVوفي بعض الحاالت في غرف الكهرباء ومع كابالت الضغط المتوسط 

 

 
ثم اختر نقطة ثابتة في الرسم ثم اذهب لملف العمل وقم بعمل لصق كـ بلوك عن  Ctrl+Shift+C بالضغط على*) ( 

 ثم اختر نفس النقطة في الرسم  Ctrl+Shift+V طريق الضغط على
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 Normalـ لل ثم نقوم برسم مسار كل كابل) Nrm-Guidelines(جديدة نسميها  Layerنعمل  

Panels بخط Polyline  الـ  أوونبدأ من لوحة التغذيةShaft اللوحة  إلى)Panel ( المطلوبة

 أفضل آخرُوجد مسار  إذا إالليطابق مسار التصميم  فوق حامل الكابالت بالتصميمالمسار  يمرو

  وطوله اقصر لتقليل التكلفة

ويتم ذلك بترتيب  آخر كابل كابلقاطع ال ي أنيجب  Guide Linesالـ رسم خطوط  أثناء 

 فمثال  الكابالت جيدا

       

تكون الكابالت التي تغذي اللوحات القريبة على حامل  Layersأيضا في حالة الطبقات  -

 الكابالت بالطبقة السفلي والتي تغذي لوحات بعيدة على حامل الكابالت بالطبقة العليا

 إلى Perforated Cable Trayوفي حالة مرور الكابالت من على  Shaftsعند الفتحات  -

Ladder  بداخل الـ مثبت رأسياShaft نتقل الكابالت التي على حامل الكابالت علي الحائط ت أو

و تنتقل الكابالت التي على حامل الكابالت  األمامالموجود في  Ladderالـ  إلىبالطبقة العليا 

 الموجود في الخلف كما بالصورة Ladderالـ  إلىبالطبقة السفلي 
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ثم نقوم برسم مسار كل كابل للـ ) Emg-Guidelines(جديدة نسميها  Layerنعمل  

Emergency Panels  بخطوطPolyline  لوحات الـ مثل الخطوة السابقة ألنEmergency 

  Normalغير لوحات الـ  أخري Perforated Cable Trays or Laddersلها غالبا 

معا على نفس حامل الكابالت  Emergencyوالـ  Normalنضع كابالت الـ  األحيانفي بعض  -

 بينهما Fire Barrierولكن يجب وضع 

نقوم ) ُوجد إذا Generatorوحتي الـ (بعد رسم كل المسارات لكل اللوحات ولوحات التغذية  

نقوم  أن إلى – مؤقتا –حوامل الكابالت التصميمية  حجمبرسم حوامل الكابالت التنفيذية بنفس 

 والحسابات Sectionsبعمل الـ 

 Sectionنقوم برسم جزء في بداية حامل الكابالت بنفس حجمه في التصميم ثم نعمل قطاع  أو -

كان اكبر من حجمه في التصميم نقوم بتصحيح الرسم ونكمل  وإذاعنده ونحسب الحجم الفعلي 

بعد كل تغيير في عدد الكابالت ثم نحسب  Sectionعمل يجب وهكذا، مع العلم .. الجزء التالي له 

 هالكابالت عندحجم حامل 

 

7- Sections )قطاعاترسم ال:( 

مرسومة من اليسار (عبارة عن رسم قطاعي لحامل الكابالت وعليه شكل الكابالت  Sectionالـ  

 Excel Sheet أوالرسم يوجد جدول  وأسفل Rod Supportsوكذلك الـ  واألبعاد )اليمين إلى

 كما بالصورة الحسابات وأيضالموجودة عليه التوضيح معلومات عن حامل الكابالت و الكابالت 

مع الرسم التنفيذي للدور إذا كان عددها صغيرا ولكن إذا كان عددها كبيرا  Sectionنضع الـ  

 Sectionنضعها في ملف منفصل ونضعها بالترتيب ونضع لكل 

 لتوضيح مكانه Sectionعالمة في الرسومات التنفيذية برقم الـ 
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بعد كل تغيير في حجم حامل  Sectionعند بداية حامل الكابالت ثم نعمل  sectionعمل ن 

حامل ثم نحسب حجم  Guide Linesعدد الكابالت وتساعدنا كثيرا الـ تغيير في  أوالكابالت 

 ونراجعه مع التصميم  sectionعند كل الكابالت 

حامل الكابالت بالتصميم نقوم  حجمحامل الكابالت المحسوب اكبر من  حجمكان  إذا -

  بتصحيحه في الرسم التنفيذي

كان حجم حامل الكابالت المحسوب اصغر من حجم حامل الكابالت بالتصميم نترك  إذا أما -

 حامل الكابالت كما هو بنفس حجمه في التصميم

 يكون أن يفضل وكذلكالكابالت  على امتداد حامل االتجاه نفس في Sections ـال تكون أن يفضل 

 المتصل به Perforated Cable tray لـل Section اتجاه نفس Ladder لـل Section اتجاه

فوق بعضها على  أوتكون حوامل الكابالت في الرسم التصميمي والتنفيذي بجانب بعضها البعض  

وتكون ) Corridors(وهذا غالبا في األماكن الضيقة كالطرقات ) Layers(شكل طبقات 

 مم  350 ≥المسافة بين كل طبقتين 

 

 



 

Electrical Shop Drawings 
 

Eng. Mahmoud Abo El-Yazed Page 54 
 

8- Sizing TrayCable  )حساب حجم حامل الكابالت:( 

  حامل الكابالتالمسافة بين الكابالت على  

1. Multi Core Cables:  حامل كابل وجانب  أولالمسافة بين

كابلين  أيتساوي نصف قطر الكابل والمسافة بين  الكابالت

 متساوي قطر الكابل األكبر فيه

2. sSingle Core Cable:  حامل كابل وجانب  أولالمسافة بين

 تساوي الكابالت
2.15
2

 Single Core الـ  قطر الكابل × 

 Singleالـقطر الكابل  × 2.15 والمسافة بين كابلين تساوي

Core  طبقا لكود  مفيهاألكبرNEC 

لمراعاة أي كابالت % 30 - %20وتكون نسبته  Spareغالبا ما يطلب االستشاري وجود  

علي يكون الجزء المتاح لوضع الكابالت % Spare  =20في حالة في المستقبل وبالتالي  إضافية

فمثال حامل (من حجم حامل الكابالت وهذا ما يتم الحساب طبقا له % 80= كل حامل كابالت 

 أقطاريكون  أنمم فقط فيجب  480مم يكون الجزء المتاح لوضع الكابالت  600كابالت 

 )مم 480المسافات بينها اقل من + الكابالت الموضوعة عليه 

في األوتوكاد نضع به  Table أو Excel Sheetنحسب حجم حامل الكابالت عن طريق  

ه ونوع العزل واللوحات التي بالترتيب مع توضيح حجم كل كابل وقطر) Feeders(الكابالت 

 :حسابعن طريق  ثم نحسب حجم حامل الكابالت Feederو اسم كل ) إلى -من(يصلها 

 األولقطر الكابل + وجانب حامل الكابالت  األولالمسافة بين الكابل =  )D( المسافة المطلوبة

+ المسافة بين الكابل الثاني والثالث + قطر الكابل الثاني + والثاني  األولالمسافة بين الكابل + 

 بحامل الكابالت  األخيرالخ حتي الكابل ..... قطر الكابل الثالث  

 :ثم نختار عرض حامل الكابالت من الجدول التالي

 )مم(عرض حامل الكابالت  )Spare = 20%) (مم( Dالمسافة المتاحة 
D   ≤   120 150 

240 <     D     ≤ 120 300 
360 <     D     ≤ 240 450 
480 <     D     ≤ 360 600 
600 <     D     ≤ 480 750 
720 <     D     ≤ 600 900 
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حامل كابالت  2مم نقوم بتقسيم الكابالت على  900حسبنا حامل الكابالت و وجدناه اكبر من  إذا 

 لحساباتطبقا ل أو) مم 300مم و  900مثال (

 

9- AccessoriesCable Tray : 

على مم   1500كل في السقف ونضعها للتعليق Rod Supportsدعامات  لحامل الكابالتنضع  

 حسب االستشاري أوالكابالت  امتداد حامل

 للتعليق أخريدعامات  لحامل الكابالتنضع كان المبني في مدينة داخل حزام الزالزل  إذا 

على مسافات معينة حسب الحسابات  Seismic Supportsلحماية من الزالزل اسمها  وا

متر  12نضع كل  HILTIطبقا لكتالوج حسب الكتالوجات فمثال  أو لحامل الكابالت اإلنشائية

متر في حالة ثالث  7.5 كلمتر في حالة طبقتين و 9 كلفي حالة طبقة واحدة و لحامل الكابالت

 Seismicعدد للطبقات يحميها الـ  أقصيمع العلم  Tee أو Elbowكما نستخدمها بعد  طبقات

Support هي ثالث طبقات 

كابالت على لوحة نضع  أوعند اختالف حجم حامل الكابالت عن نقطة معينة بسبب نزول كابل  

Reducer  هم أنواعوله ثالثة ) مم 300 إلىمم  600مثال من (لتغيير حجم حامل الكابالت 

 

 وإذا) Left أو Right(الكابالت  أوطبقا التجاه نقصان الكابل  Reducerيفضل وضع نوع الـ  

 )Straight(كان النقصان من الجهتين نستخدم نوع 
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 ):Coordination(عمل التنسيق بين األنظمة المختلفة  -01

 بينهم لتحديد أفضل أماكن لعناصر كل نظام) Coordination(عمل تنسيق يجب  

 Fire(مثل مكافحة الحريق (مع األنظمة األخرى ارتفاع حوامل الكابالت يجب مراعاة  

Fighting ( والتكييف)HVAC (والصحي )Plumbing( ( وعمل تنسيق)Coordination (

  مراجعة ارتفاع حوامل الكابالت في كل مكانبينهم ل

كلها معا وعمل قطاعات يتم ذلك في قسم خاص بالشركة أو المكتب وذلك بمراجعة األعمال  

)Sections ( في أماكن وجود كل األنظمة معا ومراعاة ارتفاع كل عنصر لتفادي تصادم أي

 عناصر معا أو وجود عنصريين في نفس المكان

) HVAC(التكييف  أعمالمن مستويات  أعلىالكهرباء  أعمالتكون مستويات  أنيجب مراعاة  

 Fire(مكافحة الحريق  قد تمر مواسير ولكن في بعض الحاالت) Plumbing( والصحي

Fighting(  كان عند نقطة واحدة  إذافنقبله فوق حامل الكابالت) إذاولكن ال نقبله )  ╪تقاطع 

 ) الماسورة فوق الحامل لمسافة طويلة(كان على امتداد حامل الكابالت 

 غرف الكهرباء ما عدا الخاصة بالتكييففي مواسير مياه  أيتعبر  أنال يجب  

 إلىمن قاعدة حامل الكابالت (مم  350هي ) Layers(طبقات  حوامل الكابالت اقل مسافة بين  

 )قاعدة حامل الكابالت الموجود فوقه

 مم 250هي  أخري أعمال أو Beams أونقطة في حامل الكابالت والسقف  أعلىاقل مسافة بين  

 300ال تقل عن  األقلعلى من جهة واحدة  حامل كابالت أينترك مسافة كافية بجانب  أنيجب  

 3مثال في حالة ( وضع الكابالت عليه والصيانةو ) Accessibility(سهولة الوصول له مم ل

مم ثم حامل  300ثم نترك مسافة  األولحامل الكابالت حوامل كابالت بجانب بعضهما نرسم 

 )مم ثم حامل الكابالت الثالث 300الكابالت الثاني ثم نترك مسافة 

 مم 100بين حامل الكابالت وحامل الكابالت المجاور له هي  اقل مسافة 
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11- Presentation: 

حجمه وارتفاعه ونوعه وعدد  تعبر عن حامل كابالتلكل ) Multileader(قم بوضع مشاورة  

 األعلىم كل حامل كابالت وارتفاعه من من طبقة نكتب حج أكثروفي حالة وجود (الطبقات 

 )استخداما األنواع أكثر( Perforatedمقصود به  Cable Trayنوع  أنمع العلم  )لألسفل

                   

 تغيير ارتفاعه أونكرر المشاورة السابقة مع تعديلها عند تغيير حجم حامل الكابالت  

 Viewportsنكرر المشاورة في كل الـ  Viewportفي أكثر من حامل الكابالت في حالة ظهور  

 Viewportsأو نضع المشاورة في المكان المشترك بين الـ حامل الكابالت ظهر بها يالتي 

 Disconnectاستخدامات الـ  -  Panels Names(لـ ) Multileaders(اعمل أيضا مشاورات  

Switches - Conduits Sleeves Up or Down to Another Floor( 

 متداد كل حامل كابالتعلى ا Feedersالـ  أسماءقد يطلب االستشاري عمل مشاورات بها  

للمشاورات القريبة من بعضها لتظهر اللوحة  Align)(محاذاة عمل كما انه يجب بقدر اإلمكان  

 منظمة و واضحة

 Accessoriesوالـ ) بدايته ونهايته( كابالتالامل وح ـل) Dimensions(قم برسم األبعاد  

 قرب عامود أو حائطبينه وبين أ تكون األبعادو Supportsالـ بين و )Panels(واللوحات 

  Axis محاورأو ال خرساني

  

 :مالحظات وشروط عامة -21

الكتابات والـ ) حجم(فيجب أن يكون ارتفاع  1:50) = Scale(إذا كانت الطباعة بمقياس  

Attributes  وكتابة المشاورات)Multileaders = (100  ولكن في حاالت معينة تكون

 200= فيجب أن يكون ارتفاع الكتابات  Scale = (1:100(الطباعة بمقياس 

 حوامل الكابالت كلهايجب تأريض  
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مجمعة معا  Cable Routingوالـ ) Sockets + E.O(قد تكون الرسومات التصميمية للباور  

 في ملف واحد ولذلك يجب فصلهما قبل عمل الرسومات التنفيذية

التنفيذية سواء باإلضافة أو الحذف يجب أي تغيير أساسي في التصميم تم عمله في الرسومات  

 العتماده قبل الطباعة) RFI )Request For Informationأوال إرساله لالستشاري كـ 

رسومات في ال البدءقبل لكل كابل   Short Circuitالـ و  Voltage Dropحساب الـ  يجب 

حسبناهم لمعظم الكابالت وخصوصا التي تغذي اللوحات وذلك في  أنناالتنفيذية ويساعدنا في ذلك 

  Lighting & Powerلـ في الرسومات التنفيذية  Panel Board Schedulesالجزء الخاص بعمل 

  

 :الطباعة -31

 35 إلى 32من الصفحة  Lighting & Powerمثل الجزء السابق الخاص بالـ  

  

 ):Details(رسومات التفاصيل  -41

توصيالت  أييجب عمل وتسليم رسومات التفاصيل مع الرسومات التنفيذية وذلك لتوضيح  

 )Details(وتركيبات خاصة باألنظمة وهذه بعض األمثلة لرسومات التفاصيل 
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 :والتنفيذية التصميمية للرسومات أمثلة -
 

 ) :Design Lighting(مبني صغير لمثال 
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 ) :Shop Drawing Lighting(مبني صغير لمثال 
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 ): DesignPower(مبني صغير لمثال 
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 ) :Power Shop Drawing(مبني صغير لمثال 
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 ):Design Cable Routing(صغير آخر مبني لمثال 
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 ): Shop DrawingCable Routing(صغير آخر مبني لمثال 
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 ):Cable Routing Section Shop Drawing(صغير آخر مبني لمثال 
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 Lighting and Power Shop Drawing Check List . 
 

1- Specifications and Material Submittal Studying 
2- Electrical Design Drawing Studying 
3- Architecture, Structure & Mechanical shop Drawings Studying 
4- Work File: 
 Arch Final Revision As Block or Xref 

 Make Units mm 
 

5- Blocks Replacing: 
 Copy Electrical Design Blocks 

 Replace Design Blocks With Shop Drawing Blocks 

 Quick Select Shop Drawing Block Then Change Layer and Scale 

 If Blocks Have Attributes Use AttSync Then Torient 

 Make False Ceiling Coordination for Fixtures or Electrical Outlets (E.O.) 
 

6- Internal Wiring: 
 Copy Electrical Design and Make it Block 

 Create New Layers For Wiring 

 Connect Fixtures or Sockets By Polylines With Fillet 
 

7- Home Run Wiring: 
 Check All Circuits With Design Schedules 

 Check Electrical Panel Locations With Cable Routing Plan 

 Connect Fixtures (or Sockets) Circuits To Electrical Panels 
 

8- Make Ceiling Box For Lighting Fixtures Only 
 

      8'- Connect Mechanical Equipments (For Power Only): 
 Copy Mechanical Equipments From Mechanical Shop Drawing Plan 

 Change Electrical Outlets and Disconnect Switches Locations  

 Connect Equipments With Disconnect Switches 
 

9- Make Hatch Marks For All Connections In Plan 
 

10- Presentation: 
 Put Pull Box and Cutting In Necessary Locations 
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 Avoid Text Overlapping 

 Put Mleader For Home Run Conduits and Align it 

 Put Mleader For Panels, Pull Boxes, Mechanical Equipments, Conduits 
(Sleeves) Up or Down To Another Floor and Electrical Outlets 

 Put Heights for Wall Mounted & Suspended Fixtures, Switches and Sockets  

 Make Dimension for Fixtures, Sockets, Switches, Pull Boxes, Junction Boxes 
and Electrical Outlets 

 Make Legend for All Lighting Fixtures, Switches, Sockets and Conduits 
 

11- Edit Drawings for Consultant Notes and RFI 
 

12- Make Coordination 
 

13- Shop Drawing Schedules, Calculate: 
 Main Circuit Breaker or Isolator Size 

 Feeding Panel Name and Location 

 Feeder Reference No, Length, Cross Sectional Area and Type 
 

 Distance Between Units and Home Run Length 

 Voltage Drop % for Each Circuit 

 Wires, Conduit and Circuit Breaker Sizes for Each Circuit 

 No. Of Pole and Type of Load 
 

 Total Connected Power for Each Phase and For All Phases 

 Make Phase Balance 

 Connected Power and Demand Load Power (KVA) For Each Load Type 
 

14- Details Drawings 
 

15- Drawings Plotting (Printing): 
 Make Layout from Template and Modify Page Setup 

 Make Viewports In Layouts With Scale 

  Final Revision of Design Drawings Reference 

 Check Legend, General Notes and Key Plan In Viewports 

 Plot Drawing for Pdf File 

 Bind Drawing 
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Cable Routing Shop Drawing Check List . 
 

1- Specifications and Material Submittal Studying 
2- Electrical Design Drawing Studying 
3- Architecture, Structure & Mechanical shop Drawings Studying 
4- Work File: 
 Arch Final Revision As Block or Xref 

 Make Units mm 
 

5- Blocks Replacing: 
 Copy Electrical Design Blocks (Panels – Disconnect Switches) 

 Replace Design Blocks With Shop Drawing Blocks 

 Quick Select Shop Drawing Block Then Change Layer and Scale 

 If Blocks Have Attributes Use AttSync Then Torient 
 

6- Guide Lines: 
 Copy Trays from Design Drawing to Shop Drawing 

 Review each Cable Tray Type 

 Draw Guide Line for each Cable (Normal - Emergency) 

 Draw Cable Trays with Same Design Size 
 

7- Sections: 
 Put Section Symbol in Every Tray Size Change 

 Draw Section for Tray 
 

8- Cable Tray Sizing 
 

9- Put Cable Tray Accessories 
 

10- Make Coordination 
 

11- Presentation: 
 Avoid Text Overlapping 

 Put Mleader For Each Cable Tray and Align it 

 Put Mleader For Panels, Disconnect Switches and Conduits (Sleeves) Up or 
Down To Another Floor 
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 Make Dimension for Fixtures, Sockets, Switches, Pull Boxes, Junction Boxes 
and Electrical Outlets 

 Make Legend for All Cable Trays Types and Accessories 
 

12- Edit Drawings for Consultant Notes and RFI 
 

13- Details Drawings 
 

14- Drawings Plotting (Printing): 
 Make Layout from Template and Modify Page Setup 

 Make Viewports In Layouts With Scale 

  Final Revision of Design Drawings Reference 

 Check Legend, General Notes and Key Plan In Viewports 

 Plot Drawing for Pdf File 

 Bind Drawing 

 

 

 

  



 

Electrical Shop Drawings 
 

Eng. Mahmoud Abo El-Yazed Page 75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا
 محمدوصلِّ اللهم على سيدنا 

 وعلي آله وصحبه وسلم 
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