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Abstract 
     Uniformly loaded rigid – plastic reinforced concrete (RC) square slabs having 
six different cases of boundary restraints have been recently analyzed(1) under the 
combined effect of bending and membrane action, and a separate load – deflection 
relationship for each slab case has been obtained. In this paper, the load – 
deflection behaviour of all these six slab cases is expressed in one single compact 
equation as a function of the slab material properties and the configuration of the 
slab boundary restraints. The application of the proposed equation in the analysis 
of a typical RC Square slab indicates that when two or more edges of the slab are 
restrained against rotation and horizontal translation the live load carrying 
capacity of the slab can reach up to five times that suggested by the simple yield 
line theory. 

  
 الفعل الغشائي في البالطات الخرسانية المربعةالنحناء والمعادلة العامة ل

   اللدنة والجاسئة وذات حافات مختلفة التقييد
  الخالصة

 تم االخذ بنظر االعتبار التأثير المشترك لالنحناء والفعـل الغـشائي            )1(في بحث سابق      
ومحملـة  ,  لدنة–جاسئة , يل ست حاالت من بالطات خرسانية مسلحة مربعة الشكل      في تحل 

 االود لكـل    –حيث تم اشتقاق عالقـة الحمـل        , وذات حافات مختلفة التقييد   , حمالً منتظماً 
 االود لجميـع  –في هذا البحث تم التعبير عـن سـلوكية الحمـل       . حالة بالطة على انفراد   

امة واحدة مختصرة بداللة خواص مـواد البالطـة ونـوع           حاالت البالطة الستة بمعادلة ع    
تم استخدام المعادلة المقترحة فـي تحليـل بالطـة خرسـانية            . التقييد عند حافات البالطة   

فتبين ان وجود تقييد ضد الدوران والحركة الجانبيـة عنـد           , مسلحة مربعة الشكل نموذجية   
 للبالطة حيث تصل هذه الحمولـة       حافتين او اكثر من البالطة يزيد من سعة الحمولة الحية         

       .الى مايزيد عن خمس مرات القيمة المستنبطة من نظرية خط الخضوع المبسطة
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