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Abstract  
This work deals with the behavior of structural continuous composite steel-

concrete beams, which are widely used in building and bridge constructions. Therefore 
the structural behavior of composite beams under negative moment is a significant 
subject. However experimental tests in this field are very rare and information about the 
efficiency of shear connection when the slab is under tension are really few.  
       In the present research, available experimental tests on composite steel-concrete 
beams under negative bending are theoretically analyzed using the finite element 
software ANSYS. ANSYS computer program is a large-scale multipurpose finite 
element program which may be used for solving several cases of engineering analyses. 
      The proposed three dimensional model is able to simulate the overall flexural 
behavior of composite beams. This covers; load-deflection behavior, longitudinal slip at 
the steel-concrete interface, and distribution of shear studs. The reliability of the model 
is demonstrated by comparison with available experiment and alternative numerical 
analysis which shows 9-10% difference.  
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السالِب االنحناءتحت  فوالذِية وبالطات خرسانِية المركِّبة من عتباتالروافد  سلوك 
 

  الخالصة
 تربطها روابط باشـكال      خرسانية وعتبات حديدية   بالطاتتتكون من     المستمرة  المركبة روافدال        
لهذا فان دراسة . ية استخدام واسع في الهندسة المدنية في مجالي الجسور وانشاء االبنوهي ذات,مختلفة 

 ان التجارب العملية في هـذا المجـال قليلـة وان            .تصرفها تحت العزوم السالبة اصبح امرا ضروريا      
  .المعلومات عن سلوك البالطات والروابط المعرضة الى قوى شد غير متوفرة الى حد ما

تحت تـاثير العـزوم     البحث تحليل نظري لنتائج عملية متوفرة للروافد المركبة المستمرة          ضمن        ت
باالمكـان    .)  ANSYS software جـاهز برنامج ( طريقة العناصر المحددةالسالبة وذلك  باستخدام 

ولقـد  .  استخدام البرنامج لحساب السلوك العام بكفاءة ودقة لمختلف مستويات التحميل ولغايـة الفـشل           
تـم التحليـل   . ستخدام هذا البرنـامج حسابي ثالثي االبعاد للتحليل الالخطي با)  انموذج (اقترح موديل 
الهطول لسلوك المنشا المركب، االنزالق الطولي بين البالطة الخرسانية والعتبة الحديدية           -بتغطية الحمل 

ـ  تمت المقارنة مع النتائج العملية المتوفرة. وتوزيع رباطات القص ين  ـولوحظ ان االختالف يتراوح ب
9-10 %  . 
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