
  امتحان پايان ترم استاتيک گروه کارشناسی ناپيوسته مهندسی عمران 
  همدان عمران و توسعه  یدانشکده غيرانتفاع
  89-88سالتحصيلی  نيمسال اول

  استفاده از جزوه، کتاب و ماشين حساب آزاد است
  دقيقه 150وقت امتحان 

د      F  زيرمولفه های  بردار فضايی   در شکل -1 ردار را محاسبه نمايي ادی ب ای ه در  Aنقطه  . و زواي
 3. (درجه ميسازد  60زاويه   Zقرار دارد و بردار موقعيت آن نسبت به مبدا با محور  YZصفحه 
 )نمره

 
ه    . Pحول نقطه  Fدر شکل فضايی زير مطلوب است محاسبه گشتاور ناشی از نيروی  -2 نتيجه را ب

 )نمره 3.( صورت يک بردار بنويسيد

  



اه      -3 ه گ اهی در دو تکي ه گ ن دو  .  Bو  Aدر سازه شکل زير مطلوب است محاسبه واکنشهای تکي اي
 )نمره 2. ( تکيه گاه به ترتيب غلطکی و مفصلی هستند

  

ای        -4 ا در اعض به نيروه ت محاس وب اس ر مطل کل زي ای ش ين .  CGو   CD,CFدر خرپ همچن
 )نمره  4( مشخص نماييد که هر کدام از اين اعضا فشاری هستند يا کششی 

  
 )نمره A,C  )3در قاب شکل زير مطلوبست محاسبه واکنشهای تکيه گاهی در تکيه گاههای  -5



  
 )نمره 3. ( دياگرام برش و لنگر خمشی برای تير شکل زير را ترسيم نماييد -6

  
 )نمره 2. ( را برای شکل هاشور خورده زير محاسبه کنيد Ix,Iyمقادير  -7

  
  موفق باشيد
  جعفری

  
  

  به همراه بردن برگه امتحانی پس از امتحان توسط دانشجويان بالمانع است:  1توضيح 
  :نمرات امتحانی در اولين فرصت در آدرس اينترنتی زير درج خواهد شد: 2توضيح 
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 گروه کارشناسی مهندسی عمران  مقاومت مصالحامتحان پايانترم 
  عمران و توسعه  همدان یدانشکده غيرانتفاع

  89-88نيمسال اول سالتحصيلی 
  استفاده از جزوه، کتاب و ماشين حساب آزاد است

  دقيقه 90وقت امتحان 
  

شفت فوالدی نمایش داده شده در شکل زیر از دو قسمت مطابق شکل  -1
دارای  CBميليمتر و قسمت  25دارای قطر   ACقسمت . استساخه شده 

اگر . شفت در دو انتهای خود دارای تکيه گاه است .ميليمتر ميباشد 50قطر 
متناظر با  Tباشد مطلوبست محاسبه مقدار  50N.mبرابر  Aواکنش تکيه گاه 

 ) نمره  3( این حالت 

  
یک نقطه بر روی یک صفحه نازک تحت اثر دو حالت مختلف و مجزای تنش  -2

مقادیر ميباشد  که در شکل زیر برای دو حالت المان خاص در نقطه مورد نظر 
مطلوبست تعيين برآیند تنشهای دو . نمایش داده شده استتنشهای حاصل 

یر همانند سمت راست تساوی در شکل ز( حالت برای المانی به صورت افقی 
 )نمره 3)  ( 

در هر یک از دو المان نشان داده شده در شکل در سمت چپ : راهنمایی
تساوی مقادیر تنشها را برای حالت المان افقی محاسبه و با هم جمع کنيد تا 

  .تساوی به دست آید راستمقادیر تنشها در سمت 

  
اگر سختی . متصل است Aتير شکل زیر به یک پين و یک فنر پيچشی در نقطه  -3

باشد مطلوبست محاسبه مقدار خيز انتهای آزاد ميله بر  Kپيچشی فنر برابر 
 ) نمره3. ( برای تير ثابت هستند E,Iمقادیر .   گرالگيریتبا روش ان E,I,Pحسب 

لنگر در فنر و به تبع واکنشها در پين و ر دیبا نوشتن معادله تعادل مقا: راهنمایی
ر معلوم خواهد شد که از آن جهت نوشتن معادله خيز و آن مقدار دوران فن

 .ميتوانيد استفاده کنيد و شرایط مرزی شيب



  
 Kبرای ستون صلب نشان داده شده در شکل زیر که به دو فنر با سختی  -4

 )نمره  3. ( متصل است مطلوبست محاسبه بار بحرانی کمانش

 
  

  فق باشيدمو 
  جعفری

  
  امتحانی پس از امتحان توسط دانشجويان بالمانع است به همراه بردن برگه:  1توضيح 
  :نمرات امتحانی در اولين فرصت در آدرس اينترنتی زير درج خواهد شد: 2توضيح 
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 ديناميک گروه کارشناسی مهندسی عمران امتحان پايانترم 
  عمران و توسعه  همدان یدانشکده غيرانتفاع
  89-88سالتحصيلی نيمسال اول 

  استفاده از جزوه، کتاب و ماشين حساب آزاد است
  دقيقه 120وقت امتحان 

. برقرار است دو ميله شکل زير به گونه ای دوران ميکنند که هميشه رابطه  -1

 )نمره 3 5.( و  بر حسب  Cمطلوبست محاسبه شتاب نقطه 

  
  

  
بر روی يک نيم استوانه دارای حرکت  mجسم صلب نمايش داده شده در شکل زير با جرم  -2

در وضعيت نشان داده شده جسم از  .نوسانی ساده بدون ميرايی با دامنه نوسان کوچک است
و زمان )  Wn(مطلوبست محاسبه بسامد دايره ای طبيعی   . وضعيت تعادل خود عبور ميکند

 .حرکت جسم بر روی نيم استوانه به صورت غلطش بدون لغزش است .تناوب و فرکانس نوسان 
 )نمره 53.( .روش حل دلخواه است

  
مجموعه نشان داده شده در شکل زير شامل دو ميله و يک فنر ميباشند که در حالتی که ميله ها  -3

و مجموعه دارای سرعت  درجه با افق هستند، فنر دارای طول عادی خود است 45دارای زاويه 
 40در حالتی که اين زاويه به . هستند واحد طول  وزن هر کدام از دو ميله دارای . فر استص

ميتوانيد از  روش ( درجه ميرسد ، سرعت زاويه ای هر يک از دو ميله چقدر خواهد بود؟ 
 )نمره  3.) ( پايستاری انرژی برای حل مساله استفاده کنيد

  :زير استفاده کنيدبرای حل مساله از فرضيات ساده کننده 
 ,P=5KL 

 
 



 
  
ميليمتر با سرعت زاويه ای  680کيلوگرم و با شعاع ژيراسيون  1800چرخ لنگری به جرم  -4

ثانيه طول ميکشد  30 ، پس از قطع شدن نيروی محرکه چرخ لنگر. دور در دقيقه ميگردد 500
مقدار گشتاور مقاومی که در اثر اصطکاک ايجاد شده و . تا چرخ لنگر به طور کامل متوقف شود

  ) نمره 2(باعث توقف چرخ لنگر ميشود چقدر است؟ 
  فق باشيدمو

  جعفری
  

  به همراه بردن برگه امتحانی پس از امتحان توسط دانشجويان بالمانع است:  1توضيح 
  :نمرات امتحانی در اولين فرصت در آدرس اينترنتی زير درج خواهد شد: 2توضيح 
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  سازه بتنی متحان پايان ترما
  آموزشکده شهيد مفتح همدان

  دقيقه 75: وقت امتحان
  89-88اول  نيمسال

  .استفاده از ماشين حساب شخصی بالمانع است. امتحان به صورت جزوه بسته ميباشد
 

  
وان            در-1 ه عن ر ب ا ميلگردهای طولی خم شده در داخل تي ل و ي چه شرايطی ميتوان از خاموتهای ماي

 )نمره 1(آرماتور برشی استفاده کرد؟ 
رل خمش     طع بحرانی جهت کنترل برش پانچابا رسم شکل مق -1 ری و کنت د   ، برش تي ايش دهي  .را نم

ورد وجود دارد  همچنين توضيح دهيد که در مورد ستونهای بتنی و فوالدی چه فرق  2( .ی در اين م
 )نمره

چه نسبتی از    S400يا   S300ها در صورت استفاده از آرماتور پي دالها و  حداقل آرماتور برای -2
 )نمره 1(کل سطح مقطع دال است؟ 

، حداقل قطر آرماتور طولی پيها، حداقل و حداکثر فاصله آرماتورهای طولی از   احداقل ضخامت پيه -3
 )نمره 1( د؟ نچه مقدار ميباش هم هر کدام

تون   -4 رای يک س ا ب ع آرماتوره داکثرمجموع  سطح مقط داقل و ح اتور  50*50ح ا آرم انتيمتر ب س
S400           م وصله ا ه ان ب ه صورت همزم ا ب به شرط آنکه در هر مقطع حداکثر يک سوم آرماتوره

 )نمره 1(؟ شوند چقدر است
 )نمره1( صرفنظر کرد؟ در چه حالتی ميتوان از اثر پيچش در يک عضو بتنی  -5
ا   -6 ا      10در سقف تيرچه بلوک با عرض تيرچه برابر ب ر ب انتيمتر   5سانتيمتر و ضخامت دال براب س

 )نمره 1( چقدر ميباشد؟  حداکثر ارتفاع تيرچه و حداکثر فاصله محور تا محور تيرچه ها از هم 
ل    50و ارتفاع موثر  30در يک تير بتنی به عرض  -7 اع ک سانتيمتر و مقاومت    55سانتيمتر و ارتف

 )نمره 1.5(مگاپاسکال حداکثر برش قابل تحمل توسط بتن چقدر است؟  25بتن 
ا قطر     در سوال قبل اگر از خاموتهای  قائم -8 وع    8به صورت خاموت بسته ب ر و از ن  S400ميليمت

دار            100به فواصل هر  ر استفاده شده باشد، مطلوبست محاسبه مق ر در راستای طولی تي ميليمت
ا      رش قابل تحمل توسط خاموتهاب ا محور خاموته  1.5. (  و همچنين کنترل حداکثر فاصله محور ت

 )نمره
اد    -9 ا ابع ا رسم شکل نحوه          2در   3در يک دال متکی به تير ب رده و ب ين ک ر عملکرد دال را تعي مت

  )نمره1. ( تير محيطی دال را نشان دهيد 4توزيع بار بين 
  

  برگه امتحانی پس از امتحان توسط دانشجويان بالمانع استبه همراه بردن :  1توضيح 
  :نمرات امتحانی در اولين فرصت در آدرس اينترنتی زير درج خواهد شد: 2توضيح 
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