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  Abstract 
        This research work presents a nonlinear finite element investigation on the 
behavior of lightweight reinforced concrete beams. 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 .The effect of some important parameters                
(ƒ'c , ρw ,a/d) have been investigated to study their influence on the predicted load-
deflection curves. 
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 الخفيفة الوزن ذات المقاومة العالية باستخدام الخطي للعتبات الخرسانيةلالتحليل ا

  طريقة العناصر المحددة
 الخالصة

ذات المقاومة تم في هذا البحث اختبار سلوك العتبات الخرسانيةالخفيفة الوزن المسلحة         
حمال القص باستخدام  انموذج التحليل غير الخطـي بطريقـة العناصـر    والمعرضة الالعالية 
هذا االنموذج استخدم للحصول على تفهم افضل لتصرف هذه االعضاء مـن خـالل   . المحددة

تم استخدام العنصر الطابوقي ذو العشرين عقدة لتمثيل الخرسانة ، امـا  .تاريخ التحميل الكامل
دية البعد مطمورة في العنصر الخرساني ثالثي االبعاد ،تم قضبان التسليح فقد مثلت كعناصر احا

اللـدن ذو التقويـة   -تمثيل تصرف الخرسانة تحت تاثير اجهادات الضغط بـاالنموذج المـرن  
االنفعالية حيث يتضمن هذا االنموذج افتراض سلوكاً مرناً للخرسانة في مستهل التحميل يعقبـه  

انة ،ويستمر تحمل االجهادات بمعدل انفعـال  لدن عند حدوث التشقق في الخرس –سلوك مرن 
اما .متزايد لحين وصول مرحلة  اللدونة التامة، وتنتهي هذه المرحلة بحدوث تهشم في الخرسانة 

تم دراسة .سلوك الخرسانة تحت تاثير اجهادات الشد فقد تم تبني انموذج التشقق المنتشر لتمثيله
   .هطول المتوقع-منحنيات الحمل على (ƒ'c , ρw ,a/d)تاثير المعامالت المهمة
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