
 استمارة مستخلصات الرسائل واطاريح الماجستير والدكتوراه في جامعة البصرة

 

 

 

 الهندسة الكلٌة:
 القسم: المدنً

 التخصص: اإلنشاءات

 اسم الطالب: عقٌل محمد حمود
 كرٌم االمٌر عطا هللا د. عبدم.اسم المشرف: 

 الشهادة: الماجستٌر

 عنوان الرسالة أو

 االطروحة:
 تحلٌل اإلجهادات لروافد الجسور الخرسانٌة المسلحة المعرضة لحمل صدمً

 ملخص الرسالة أو االطروحة:

تتعرض الجسور الخرسانٌة فيً كيٌير مين االحٌيان لحميال صيدمٌة ناتجية عين حركية المركبيات فو هيا بسيبب 
وجود تشققات فً طبقات السفلت أو عند مناطق المفاصل بٌن الروافد. كيلل  توجيد حياالت متكيررة لتعيرض 

لات االرتفيا  اكيير مين المسيمود عنيد مرورتيا تحيت الجسيور. القيو   الروافد الجسيرٌة الصيطدام المركبيات
الناتجة عن تله الحمال الصدمٌة تؤدي فً كيٌر من الحٌان الى حصول إجهادات عالٌة  د تتجاوز تحمل تله 
الروافد وتؤدي الى تكون تشققات أو تكسر أجزاء منها أو حتى انهٌارتيا. ٌهيدف البحيل اليى دراسية وتصينٌف 

حمال وتقدٌر الضرار الناتجة عنها وا تراد الحلول الممكنة. ٌستخدم البحيل طرٌقية العناصير المحيددة تله ال
 لحل المسألة. لتميٌل الروافد وصفٌحة الجسور وطرق التحلٌل الالخطً
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Abstract of Thesis: 

Concrete bridges often exposed to impact loads resulting from the movement of 

vehicles, because of the presence of cracks in the asphalt layers or at zones of joints 

between the girders. There are also frequent cases of exposure of collision of these 

bridge girders with the over-high vehicles when passing under bridges. Forces 

resulting from this impact loads often leads to get high stresses that may exceed the 

strength of these girders and lead to the formation of cracks or crushing parts of 

them or even collapse. The research aims to study and classify these loads and assess 

the damages caused by them and suggest possible solutions. The research uses finite 

element method to model the girders and bridges decks and nonlinear analysis 

methods to resolve the issue. 


