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Abstract 
     In this study, a nonlinear three dimensional finite element analysis has been 
used to conduct an analytical investigation on the behavior of curved in plan 
composite concrete-concrete beam using the analysis system computer program 
(ANSYS v.9.0 2004). 
    Various types of beams, with available experimental results are chosen to 

check the validity and the accuracy of the adopted models. In general good 
agreement is obtained. The maximum percentage difference in ultimate load-
carrying capacity is 12%. Parametric studies are carried out to study the influence 
of the curvature (L/R ratio of 0, 0.1, 0.15 and 0.2) on the behavior of the curved in 
plan composite concrete beams. Also, some important material and solution 
parameters that affect the structure behavior are studied. These include the slab 
thickness, support condition, compressive strength of concrete and the percentage 
of steel across the interface between the stem and the slab of the composite beam. 
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التحليل لحد الفشل للعتبة المركبة المنحنية افقيا و المتكونة من رافدة 
 كونكريتية مسبقة الصب و سقف مصبوب موقعيا مع التداخل الجزئي

  
  الخالصة

في هذه الدراسة تم استعمال طريقة العناصر المحددة ثالثية األبعاد الخطيـة لتقـصي                  
 باالسـتفادة مـن برنـامج    كونكريـت - كريـت المقوسة افقيا المركبةمن كونسلوك العتبات  

ANSYS) 2004االصدار التاسع.(  
تم تحليل أنواع مختلفة من العتبات الخرسانية المـسلحة ذات نتـائج عمليـة متـوفرة               

 أعطـت المقارنـة     بـصورة عامـة   .لتقويم النماذج و الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة       
تمـت دراسـة     %.12جـاءت   ر فرق فـي التحمـل األقـصى للعتبـات           باكو,توافق جيد 

 ركبـة  فـي العتبـات الخرسـانية الم   )0.2   و,0.15,0.1 0 لقـيم  L/Rنسبة  (التقوستأثير
كما  تمـت دراسـة تـأثيرات        , على السلوك و الحمل األقصى لهذه العتبات      المقوسة افقيا   

 والتـي  خواص المادة المهمة و بعض العوامل المستخدمة في التحليل على سلوك العتبـات        
 تأثير كمية الحديـد الـذي يمـر         مقاومة االنضغاط، طبيعة اإلسناد و    ,سمك السقف تتضمن  

  .الوجه البيني الذي تلتقي فيه شفة العتبة مع الوترة خالل 
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