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Abstract 
        This research work presents a nonlinear  f init e element investigation on the 
behavior of reinforced concrete beams with a small amount of web reinforcement under 
shear. This investigation is carried out in order to get a better understanding of their 
behavior throughout the entire loading history. 
The three- dimensional 20-node brick elements are used to model the concrete, while 
the reinforcing bars are modeled as axial members embedded within the concrete brick 
elements. The compressive behavior of concrete is simulated by an elastic-plastic 
work-hardening model followed by a perfectly plastic response, which terminated at 
the onset of crushing. In tension, a fixed smeared crack model has been used.  
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التحلیل غیر الخطي بإستخدام طریقة العناصر المحددة للعتبات الخرسانیة المسلحة 
   والمعرضة الحمال القصعلى كمیة قلیلة من اطواق الحدید التسلیحالحاویة 

  
 

  الخالصة
 العتبات الخرسانية المسلحة الحاوية على كمية قليلة مـن اطـواق            تم في هذا البحث اختبار سلوك         

ستخدام انموذج التحليل غير الخطـي بطريقـة العناصـر          اب  والمعرضة الحمال القص   لتسليحالحديد ا 
هذا االنموذج استخدم للحصول على تفهم افضل لتصرف هذه االعضاء مـن خـالل تـاريخ      . المحددة

تم استخدام العنصر الطابوقي ذو العشرين عقدة لتمثيل الخرسانة  اما قضبان التـسليح               التحميل الكامل 
مثلت كعناصر احادية البعد مطمورة في العنصر الخرساني ثالثي االبعـاد تـم تمثيـل تـصرف                 فقد  

اللدن ذو التقوية االنفعالية حيث يتضمن هـذا        -ط باالنموذج المرن  الخرسانة تحت تاثير اجهادات الضغ    
 لـدن عنـد حـدوث    –االنموذج افتراض سلوكاً مرناً للخرسانة في مستهل التحميل يعقبه سلوك مرن        

التشقق في الخرسانة ،ويستمر تحمل االجهادات بمعدل انفعال متزايد لحين وصول مرحلـة  اللدونـة                
اما سلوك الخرسانة تحت تاثير اجهادات الـشد   لة بحدوث تهشم في الخرسانةالتامة، وتنتهي هذه المرح 

ــ                                                             .هفقـــــد تـــــم تبنـــــي انمـــــوذج التـــــشقق المنتـــــشر لتمثيلـــ
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