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Abstract  
 In this paper, large deformation analysis is carried out on uniformly loaded 
orthotropically reinforced concrete rectangular slabs that have one free edge and 
different restraints on the other edges. For the purpose of such analysis, the slabs 
are assumed to behave in a rigid-perfectly plastic manner and to yield under the 
combined effect of bending and membrane action. Two cases are analysed; the 
case of a slab having two adjacent edges fixed- one edge simply supported and one 
edge free, and the case of a slab having two adjacent edges simply supported- one 
edge fixed and one edge free. 
      Results of the analysis indicate considerable enhancements in the load carrying 
capacity of such slabs above those predicted by Johanson's simple yield line 
theory(1).The amount of the load enhancement  in a particular slab is found to 
depend on many parameters such as the steel ratio ρx

+
 , orthotropy ratio γ, 

compressive strength of concrete fʹc , yield stress of steel fy , and the slab aspect 
ratio Ly/Lx, such that a higher enhancement in load is achieved for a slab having a 
higher value of  fʹc but lower values of Ly/Lx , ρx

+ , γ  and  fy . 
 

الشكل ذات التسليح  ةالمسلحة مستطيل ةالفعل الغشائي في الب�طات الخرسان"
المختلف في ا'تجاھين المتعامدين والمسندة من ث�ث حافات فقط بطبيعة اسناد 

"مختلفة  
  الخ�صة

في ھذا البحث، أجري تحليل التشوه الكبير لب�طات خرسانية مستطيلة الشكل ذات حافة 
و مسلحة تسليحاً مختلفاً با)تجاھين  و محملة حم�ً حرة واحدة وث�ث حافات مختلفة التقييد 

انھا لدنة و  –و/غراض ھذا التحليل ، تم اعتبار أن ھذه الب�طات ذات سلوكية جاسئة . منتظماً 
حالة الب�طة المقيدة من , تم تحليل حالتين. لمشترك ل�نحناء و الفعل الغشائيتخضع تحت التأثير ا

المساند وحافة واحدة حرة ، وحالة الب�طة المسندة اسناداً حافتين متجاورتين مع حافة واحدة بسيطة 
  .بسيطاً عند حافتين متجاورتين  مع حافة واحدة مقيدة وحافة واحدة حرة 

نت88ائج التحلب88ل ال88ى وج88ود زي88ادات واض88حة ف88ي س88عة  تحم88ل  ھ88ذه الب�ط88ات تف88وق أش88ارت       
، وأن ھ88ذه الزي88ادة ف88ي الحمول88ة تت88أثر ) 1(التخمين88ات النظري88ة لخ88ط الخض88وع المبس88طة  ليوھانس88ن 

و مقاوم88ة انض88غاط   γومعام88ل اخ88ت�ف التس88ليح +ρx بمتغي88رات عدي88دة مث88ل نس88بة حدي88د التس88ليح 
،حي88ث ت88زداد نس88بة  Ly/Lxو النس88بة الباعي88ة للب�ط88ة   fy الخض88وع للحدي88دواجھ88اد fʹc ة الخرس88ان

  . fyو  γو +ρxو Ly/Lxونقصان  fʹc الحمولة بزيادة
 
 
 
 
 

 
 
 
 


