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Abstract 

 
          Curved reinforced concrete box girder bridges have become an 

important component in highway systems. A simplified analysis method 

is needed for analyzing new bridges. If appropriate simplified formulas 

for load distribution factors exist, there is no need for complex analysis. 

In this study, a 3-D finite element model was used for the analysis of the 

curved slab built monolithically with box girders. A parametric study was 

carried out to calculate the load distribution factors for curved reinforced 

concrete box girder bridges based on (AASHTO 1996) live loads by 

using F.E.M by SAP 2000 (Structural Analysis Program). 

 

       The parameters considered in this study were: span-to-radius of 

curvature ratio, span length, number of longitudinal girders, girder 

spacing and number of lanes. The analysis of the bridge was done for the 

case of full live load and partial live loads. The results using developed 

empirical equations as compared with the moment distribution factor of 

AASHTO are between (0.9-1.26) for interior girder of two boxes bridge, 

(0.76-0.9) for exterior girder of two boxes bridge, (1.08-1.38) for interior 

girder of three boxes bridge and between (0.42-0.8) for exterior girder of 

three boxes bridge; these values are reasonably close to AASHTO 1996. 

The full data are given together with AASHTO 1996 calculations of L/R 

ratio in range (0-0.9).  

 

 

 



III 
 

 The results of the present study show the moment distribution 

factor and deflection distribution factor for curved bridge if compared 

to the straight bridge (L/R=0) decrease as the curvature ratio increases 

in most cases. MDF percentage of curvature is between (28% - 281%). 

The DDF percentage of curvature is between (21% - 277%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخالصة

 
 مهمة ذات الشكل الصندوقي خرسانيه المسلحه         اصبحت الجسور المنحنية ذات الروافد ال

في مجال الطرق السريعة. وهناك حاجة الستخدام  طريقة تحليل مبسطة في تحليل الجسور 

وفي حالة وجود صيغة مبسطة لحساب عوامل توزيع الحمل، فاليوجد حاجة الى . الحديثة

استخدام طرق معقدة في التحليل. في هذه الدراسة تم استخدام نموذج العناصر المحددة ثالثية 

. باستخدام طريقة العناصر  ككتله واحده مع الروافد الصندوقيهاالبعاد في تحليل سقوف الجسور

المسلطة على الجسور الحية المحددة تم دراسة العوامل المؤثرة في حساب معامل توزيع االحمال 

  )AASHTO 1996 باالعتماد على مواصفات (خرسانيه المسلحهالمقوسة ذات الروافد ال

  (برنامج التحليل االنشائي) .SAP 2000باستخدام طريقة العناصر المحددة بواسطة برنامج 

         

        ان المتغيرات التي تم اعتمادها في الدراسة هي نسبة االنحناء بالنسبة للجسر، طول 

عدد خطوط السير. الجسر،عدد الروافد الطولية ، المسافة التي تفصل بين الروافد باالضافة الى 

تحليل الجسر لحاالت االحمال الحية الكاملة والجزئية. تم في هذه الدراسة اقتراح معادالت اجري 

وضعية بالنسبة لعوامل توزيع العزوم وعوامل توزيع الهطول وكانت نتائجها اذا ماقورنت 

 لرافده داخليه من جسر ثنائي (1.26-0.9)بين  تتراوح )  AASHTO 1996بمواصفات (

 لرافده داخليه من (1.38-1.08) لرافده خارجيه من جسر ثنائي الروافد, (0.9-0.76)الروافد , 

 لرافده خارجيه من جسر ثالثي الروافد وهذه (0.8-0.42)جسر ثالثي الروافد و تتراوح بين 

 ) كانت لنسبة األنحناء  AASHTO 1996جميع البيانات والحسابات مقارنة مع ( .نتائج معقولة

 ).0.9-0تراوح بين ( ) تL/Rالى الجسر (

 

 النتائج التي تم التوصل اليها في هذه الدراسة التي اخذت بنظر اآلعتبار التقوس  االفقي 

تقل قيها قيم توزيع االحمال بزيادة نسبة التقوس في  بالجسور اذا ما قورنت مع الجسور المستقيمة

). 28-%281معظم الحاالت. النسبة المئويه في قيم معامل توزيع العزوم للتقوس تتراوح بين (%

 ).21-%277النسبة المئويه في قيم معامل توزيع الهطول للتقوس تتراوح بين (%

 



 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة التكنولوجية

 قسم هندسة البناء واإلنشاءات

 

 

عوامل توزيع األحمال على الجسور الخرسانية 
الصندوقية المقطع المنحنية في المستوى 

 األفقي

 
 رسالة

 لى قسم هندسة البناء واإلنشاءات في الجامعة التكنولوجيةإمقدمة 

 كجزء من متطلبات نيل درجه ماجستير علوم

 في الهندسة اإلنشائية
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 هاشم محمد حسن
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