
  دانشگاه سراسری ماليرگروه کارشناسی مهندسی عمران  تحليل سازه يکامتحان پايان ترم 
  89-88سالتحصيلی  دومنيمسال 

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

  
داری     . برای سازه شکل زير مطلوبست تعيين درجه نامعينی سازه -1 ورد پاي ل در م ر دلي همچنين با ذک

 )  نمره  3. ( يا ناپايداری آن اظهار نظر نماييد

 
ر شکل  -2 ردر تي ا صلبيت خمشی ثابت  زي ه  F/P، نسبت   EIب ان نقط ر مک ا تغيي در باشد ت  Cچق

 )نمره  4. ( برابر صفر شود

ار مجازی استفاده شود     : راهنمايی  . استفاده از روش دلخواه است ولی توصيه ميشود از روش ک
ار       م جمع       Pو  Fتوصيه ميشود که تغيير شکل ناشی از هر يک از دو ب ا ه ه محاسبه و ب جداگان

  تنها تغيير شکل ناشی از خمش را در نظر بگيريد. شوند

  
  

 )نمره  2. ( تعيين نماييد تعداد درجات آزادی دورانی و انتقالی قاب شکل زير را -3

 
  

 )نمره  4(در تير شکل زير چقدر است ؟  Bاختالف شيب بين دو طرف مفصل داخلی  -4



ه      . توصيه ميشود از روش تير مزدوج استفاده شود : راهنمايی  ن حالت واکنش عمودی تکي در اي
قرار ميگيرد نشان دهنده اختالف شيب چپ و راست آن نقطه      Bگاهی که در تير مزدوج در نقطه 

  . خواهد بود
  

  
 )نمره  2( در قاب معين شکل زير مطلوبست تعيين واکنشهای تکيه گاهی  -5

 
  

د     عضا ای يقاب شکل زير را به روش شيب افت تحليل کرده و لنگرهای انتها -6 ه دست آوري  5( را ب
 )نمره 

  
  موفق باشيد
  جعفری

  
  

  
  
  



  امتحان پايان ترم تحليل سازه دو گروه کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه سراسری مالير
  89-88نيمسال دوم سالتحصيلی 

  استفاده از جزوه، کتاب و ماشين حساب آزاد است
  دقيقه 210 : وقت امتحان

  
  

و طول متغير در تير نشان داده شده در   wاگر بار گسترده یکنواختی به شدت  -1
 3( چه مقدار خواهد بود ؟  Aشکل زیر حرکت کند ، حداکثر برش در نقطه 

 )نمره

  
شکل زیر را محاسبه  نامعين به روش شيب افت واکنشهای تکيه گاهی تير -2

هر دو دهانه تير دارای طول مساوی  .است EIسختی تير ثابت و برابر  .نمایيد
L نمره  3(  . هستند( 

 
با استفاده از روش توزیع لنگر تير سراسری شکل زیر را تحليل نموده و  -3

 )نمره  4. (لنگرهای انتهایی اعضا را محاسبه نمایيد

  
در قاب شکل زیر در صورتی که بخواهيم از مزایای تقارن قاب استفاده کنيم به  -4

باید تحليل جای تحليل قاب نشان داده شده ، چه قاب و با چه بارگذاری را 
 )نمره  1( بنمایيم ؟ 



  
برای قاب نشان داده شده در شکل زیر مطلوبست تعيين نيروهای داخلی  -5

با یکی از ) لنگر خمشی ، نيروی محوری و نيروی برشی ( کليه اعضا 
 )نمره  5). ( انتخاب روش دلخواه است ( روشهای تقریبی پرتال یا کانتيلور 

  
. شکل زیر را محاسبه نمایيد قاببا استفاده از روش کانی لنگرهای انتهایی  -6

تن و بار  10بار  افقی . متر است 5متر و ارتفاع ستونها  10طول دهانه تير 
. ( است EIسختی تمام اعضا یکسان و برابر . تن بر متر است 2گسترده 

 )نمره 4



 
 

  
  فق باشيدمو 

  جعفری
  

   



 ديناميک گروه کارشناسی مهندسی عمران امتحان پايانترم 
  عمران و توسعه  همدان یدانشکده غيرانتفاع

  89-88سالتحصيلی  دوم  نيمسال
  نوشته آزاد پشت و رو A3يا  A4ماشين حساب شخصی و يک برگ : وسايل مجاز 

  دقيقه 160وقت امتحان 
در مواقع . در جاده های کوهستانی مسيرهايی با شتاب تند به عنوان شيبهای حفاظتی ميسازند -1

. ترمز ، رانندگان با استفاده از اين  مسيرهای شيبدار وسيله ی نقليه خود را متوقف می سازند
ثانيه و  6متر ميشود و پس از  250به طول وارد يک مسير شيبدار  v0يک کاميون با سرعت 

اگر سرعت . کاهش می يابد v0/2متر با شتاب کند شونده ، سرعت آن به  80فتی معادل طی مسا
اين کاميون به همين منوال کاهش پيدا کند زمان اضافی الزم برای توقف کاميون و فاصله اضافی 

 )نمره  2.5( . طی شده در اين زمان را به دست آوريد
کيلوگرم شروع به لغزش  15به جرم  Aکيلوگرم از حالت سکون در روی گوه  6به جرم  Bقطعه  -2

با صرفنظر از اصطکاک شتاب گوه و شتاب . روی يک صفحه افقی قرار دارد Aقطعه .  ميکند
 )نمره  2.5. ( نسبت به گوه را به دست آوريد Bقطعه 

  
  

کيلوگرم که روی سطح افقی  60ای متوقف ساختن بسته ای به جرم از فنری مطابق شکل بر -3
اين فنر به وسيله کابلهايی . است k=20KN/m ضريب ثابت فنر . ميلغزد استفاده شده است

اگر سرعت . ميليمتر فشرده شده است 120نگهداری شده است ، به گونه ای که ابتدا به اندازه 
 40متر بر ثانيه و حداکثر تغيير طول فنر برابر با  2.5 بسته در وضعيت نشان داده شده برابر با

ميليمتر باشد ضريب اصطکاک جنبشی بسته و سطح اتکای آن و سرعت بسته را موقعی که 
 )نمره 3( .مجددًا از مسير اوليه خود عبور ميکند بدست آوريد

  
  2400rpmثانيه به سرعت مجاز خود يعنی  4ف يک موتور الکتريکی پس از اتصال به برق ظر -4

اگر شتاب حرکت موتور يکنواخت . ثانيه پس از خاموش شدن متوقف ميشود 40موتور . ميرسد
فرض شود تعداد دور الزم برای رسيدن آن به سرعت مجاز خود و تعداد دور الزم برای توقف آن 

 )نمره  3(  . را تعيين کنيد



 
  
کيلوگرم و شعاع ژيراسيون  144ميليمتر ، جرم  600چرخ لنگر نشان داده شده ، دارای شعاع  -5

کيلوگرم به سيمی که پيرامون چرخ لنگر پيچانده شده  18به جرم  Aقطعه . ميليمتر است 450
 Aبا صرفنظر از اثر اصطکاک شتاب قطعه . اين سيستم از حالت سکون رها ميشود. متصل است

 )نمره 3( .متر حرکت کرده است بدست آوريد 1.8را پس از آنکه  Aو سرعت قطعه 

    
  

ميليمتر  165کيلوگرم و شعاع ژيراسيون مرکزوار  14قرقره مضاعف نشان داده شده دارای جرم  -6
مطابق شکل به طنابهای پيچانده شده حول قرقره ها متصل  Bو قطعه   Aاستوانه های . است
اگر اين سيستم در وضعيت . است 0.25و سطح   Bضريب اصطکاک جنبشی بين قطعه . هستند

را در لحظه برخورد آن با زمين و  Aنشان داده شده از حالت سکون رها شود سرعت استوانه 
شعاع قسمت بيرونی قرقره . پيش از توقف طی ميکند بدست آوريد Bکل فاصله ای را که قطعه 

 Bکيلوگرم و قطعه  11.5برابر  Aجرم قطعه . ميليمتر است 150و شعاع قسمت داخلی آن  250
 )نمره  3(  .کيلوگرم است 6برابر 

  



اين قطعه در . کيلوگرم مطابق شکل توسط يک سيستم فنری نگهداشته شده است 50قطعه به جرم  -7
ايجاد اگر دامنه حرکت . امتداد قائم به سمت پايين حرکت کرده و از وضعيت تعادل خود رها ميشود

همچنين حداکثر . ميليمتر باشد ، زمان تناوب و بسامد حرکت قطعه را حساب کنيد 60شده برابر با 
 )نمره  3. ( سرعت و حداکثر شتاب قطعه را به دست  آوريد

 
  فق باشيدمو

  جعفری
  

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

WW.JAFARII.BLOGFA.COM  
   



  سازه بتنی متحان پايان ترما
  آموزشکده شهيد مفتح همدان

  دقيقه 120: وقت امتحان
  89-88 دوم نيمسال

  .ماشين حساب شخصی بالمانع استاستفاده از . امتحان به صورت جزوه بسته ميباشد
  
ايش از    -1 ه آزم از ب دون ني وان ب ودن مصالح ميت تاندارد ب تن در صورت اس ا از ب دام رده ه رای ک ب

  )نمره 1(؟ دفترچه های استاندارد طرح اختالط استفاده کرد 
ه      -2 ا چه عمری از آن ادام بيشترين مقدار خزش بتن در چه  زمانی رخ ميدهد و معموًال خزش بتن ت

 )نمره 1.5( يابد ؟ می
 )نمره 2( .انواع قالبهای استاندارد برای مهار ميلگردهای اصلی را با رسم شکل توضيح دهيد -3
ه چيست؟        -4 تن آرم ادل در تيرهای ب ين       منظور از مقطع متع اطع چه رابطه ای ب ن مق ين در اي همچن

 )نمره 1.5( ) نيازی به اثبا ت رابطه نيست( ارتفاع تار خنثی و ارتفاع موثر مقطع وجود دارد ؟ 
 )نمره 1.5(مزيت ستونهای با مارپيچ نسبت به ستونهای با تنگ بسته در چيست؟ -5
 )نمره1( در چه حالتی ميتوان از اثر پيچش در يک عضو بتنی صرفنظر کرد؟  -6
ا   -7 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 
 )نمره 0.5(؟  مقدار آرماتور حداقل برشی در تيرها با چه رابطه ای محاسبه ميشود -8
ه   S300عدد آرماتور  16ميليمتر که در آن از 500يک ستون بتن آرمه مربع شکل به ضلع در  -9 ب

اتور رعايت          ميليمتر استفاده شده است   25قطر  داکثر آرم ا ضوابط حداقل و ح ه آي د ک رل نمايي کنت
ه در هر مقطع حداکثر         د ک ر؟ فرض کني ا وصله ميشوند     4شده است يا خي  2. ( عدد از آرماتوره

 )نمره 
اد    -10 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 
وثر   600ميليمتر و ارتفاع  400برای يک تير مستطيلی شکل به عرض  -11  500ميليمتر و ارتفاع م

ی از    مت کشش ه در آن در قس ر ک ر   4ميليمت ا قط اتور ب ليم    25آرم ت تس ا مقاوم ر ب  300ميليمت
اوم          مگاپاسکال  ين عمق بلوک تنش مستطيلی ، حداکثر لنگر مق استفاده شده است مطلوبست تعي

ع     از مقط اتور مج داکثر آرم داقل و ح رل ح ين کنت ع و همچن تن را  . مقط اری ب اوت فش  25مق
 )نمره 3. (مگاپاسکال فرض نماييد

  )نمره 1.5(در شکل زير به تنهايی چند  کيلونيوتن است؟  نيروی برشی مقاوم بتن  -12

  

( و پانچ ) قيچی کننده(در فونداسيون نشانداده شده در شکل زير مقدار نيروی برشی يک طرفه  -13
سانتيمتر و  40*40ستون به صورت بتنی و به ابعاد چند کيلونيوتن است؟ هر کدام ) سوراخ کننده 

  )نمره  2.5. (استسانتيمتر  240*240پی به ابعاد 



  
 

   



امتحان پايان ترم تحليل سازه يک گروه کارشناسی ناپيوسته مهندسی تکنولوژی عمران دانشکده 
  غيرانتفاعی عمران و توسعه همدان

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

  دقيقه 150وقت امتحان 
  

 )  نمره  3. ( را به روش دلخواه تعيين نماييد  ijدر خرپای شکل زير نيروی عضو  -1
 . و حذف نماييد پيداجهت ساده شدن حل مساله ابتدا اعضای صفر نيرويی را : راهنمايی 

 
در قاب شکل زير اوًآل نمودارهای نيروی محوری ، نيروی برشی و لنگر خمشی را ترسيم نماييد  -2

چقدر  در اثر بار وارده EIبا صلبيت خمشی ثابت  ABCدر قاب  Cنقطه  قائم مکانتغيير و ثانيًا 
 )نمره  4(  .فقط اثر تغيير شکلهای خمشی را در نظر بگيريد است ؟

روش دلخواه است ولی توصيه ميشود که از يکی از دو  برای محاسبه تغيير مکان :راهنمايی 
  . روش کاستيليانو يا کار مجازی استفاده شود

  
 )نمره  2. ( تعداد درجات آزادی دورانی و انتقالی سازه شکل زير را تعيين نماييد -3



  
در صورتيکه  P2به  P1مطلوبست نسبت . بر روی سازه زير اثر ميکنند P2و  P1دو نيروی  -4

 )نمره 3(  .برابر صفر باشد Aتغيير مکان نقطه 
جهت ساده شدن حل . پيشنهاد ميشود که از روش تير مزدوج مساله را حل نماييد:  راهنمايی

مساله پيشنهاد ميشود که تغيير شکل ناشی از هر يک از دو بار را جداگانه محاسبه و با هم جمع 
 .  نماييد

  
. افت مقادير لنگرهای انتهايی اعضای سازه شکل زير را محاسبه نماييد –با کمک روش شيب  -5

 )نمره  3(

  
 )نمره  2. ( يين نماييدتعشکل زير را  دوبعدی درجه نامعينی سازه -6



  

نيروی . ميباشد  برابر  Cو ضريب فنريت  EIصلبيت خمشی اعضای قاب شکل زير برابر  -7
 )نمره 3. ( فنر را محاسبه کنيد

پيشنهاد ميشود که از روش سازگاری تغيير شکل و يا روش حداقل انرژی برای حل : راهنمايی
نيروی فنر را به عنوان مجهول اضافه در نظر بگيريد؛ فنر را حذف کرده و . مساله استفاده شود

 ...نيروی آن را جايگزين نماييد و 

  
  موفق باشيد
  جعفری

   



گروه کارشناسی ناپيوسته مهندسی تکنولوژی عمران دانشکده امتحان پايان ترم مقاومت مصالح  
  غيرانتفاعی عمران و توسعه همدان

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

  دقيقه 180وقت امتحان 
مطابق شکل زير يک لوله جدارنازک که دو انتهای آن باز است تحت اثر فشار داخلی و  -1

باشد کاهش  vو ضريب پواسون  E، مدول يانگ  tاگر ضخامت لوله . قرار دارد  Pی خارج
 )نمره  2( ضخامت لوله چقدر است ؟ 

  
در ميله با مقطع متغيير نمايش داده شده مطلوبست محاسبه واکنش دو تکيه گاه بر حسب  -2

 )نمره Q ) .3نيروی متمرکز 

  
مقدار نيروی الزم . است R1برابر با  Bدر تير شکل زير انحنا اوليه آن بدون بار در نقطه  -3

P  چقدر باشد تا انحنا درB  نمره  3( صفر شود ؟( 

  
با ذکر دليل نقاطی که در . قرار دارد Vمقطع جدار نازکی نشان داده شده تحت نيروی برشی  -4

 )نمره  2. ( آنها تنش برشی صفر است را مشخص نماييد



  
در صورتيکه نيروی . سانتيمتر مقطع ستونی را نشان ميدهد 12با ابعاد  ABCDمربع  -5

 )نمره  2. ( وارد شود معادله تار خنثای مقطع را به دست آوريد Aبه نقطه  Pفشاری 

  
 3( در شکل زير  چقدر است ؟  BCو   ABحداکثر نيرو برای پايداری هر يک از ستونهای  -6

 )نمره 
و به تبع آن سهم هر يک از دو  Bبا روابط تعادل استاتيکی نيروی وارد بر نقطه : راهنمايی 

ک از اين دو از نيروی به دست آمده را محاسبه کنيد و با بار کمانش هر ي BCو  ABميله 
  ...مقايسه نماييد و ميله 

  
در صورتيکه دو تنش اصلی برای . تانسور تنش در نقطه ای از يک جسم بصورت زير است -7

باشد ، مقدار تنش برشی ماکسيمم اين نقطه به ترتيب 
 )نمره  2( مطلق در اين نقطه چقدر است ؟ 

تدا تنش با توجه به خواص تانسور تنش  و معلوم بودن دو تنش اصلی ديگر اب: راهنمايی 
اصلی سوم را بيابيد و سپس با داشتن سه تنش اصلی مقدار تنش ماکسيمم مطلق برشی را به 

  . دست آوريد



  
به صورت ( دو تير از يک جنس با طول مساوی با مقاطع جدار نازک مربع بسته و مثلث باز -8

در صورتيکه . قرار گرفته اند Tمطابق شکل تحت گشتاور پيچشی  )متساوی االضالع
نسبت طول به ضخامت  چقدر است ؟ ضخامت مربع دو برابر مثلث باشد نسبت زاويه دورا

 )نمره  3(  . در نظر بگيريد 10قطعات را بزرگتر از 
 

 
   



عمران امتحان پايان ترم فن طراحی بناها  گروه کارشناسی آبادانی و توسعه روستاها دانشکده غيرانتفاعی 
  و توسعه همدان
  89-88نيمسال دوم سالتحصيلی 

  استفاده از جزوه، کتاب و ماشين حساب آزاد است
  دقيقه 180وقت امتحان 

کيلوگرم  1200بار گسترده يکنواخت مرده  متر  6.5دهانه  به طول دو سرگيردار به يک تير -1
اين تير از تيرآهن  مطلوبست طراحی. کيلوگرم بر متر وارد ميشود 400بر متر، و بار زنده 

به همراه دو ورق تقويتی بر روی دو بال آن به همراه کليه کنترلهای الزم   ipe200تک 
محاسبه طول ورق تقويتی، ، کنترل برش، کنترل تغيير شکل تير برای بار زنده و مرده(

 ) نمره 4)  (بررسی فشردگی يا عدم فشردگی مقطع 
Ipe200: A=28.5cm2  , Sx=194cm3 , Ix=1940cm4 
H= 20cm , bf= 10cm )عرض بال(  , tf=0.85cm )ضخامت بال (  , 
 tw=0.56cm )ضخامت جان(  

ار محوری     -2 ن   75به يک صفحه ستون ب ده     (ت رده و زن ی م انبی    ناشی از بارهای ثقل ار ج و ب
 55و ابعاد صفحه ستون   ST37با فوالد  IPB24اگر ستون از  مقطع . وارد ميشود)  زلزله
تن   180در  180سانتيمتر و ابعاد پی زير صفحه ستون   55در سانتيمتر و مقاومت فشاری ب

رای    210 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد، مطلوبست کنترل ابعاد و انتخاب ضخامت مناسب ب
 ) نمره 4. (صفحه ستون با فرض آنکه در صفحه ستون از لچکی استفاده نشده باشد

  
ر   مهاربندی نشده از قاب BEمطلوبست تعيين ضريب طول ستون  -3 ه اول   . شکل زي ستون طبق

اع     3.5دارای ارتفاع  ات دارای ارتف ه طبق ر است   3متر و بقي ا همگی    . مت ه تيره ر   5دهان مت
ه ستونها و تيرها به گون . است IPB400و تمامی ستونها  IPE27مقطع تمامی تيرها . است

ان ه ج د ک ه ان رار گرفت اب ق وازی محور  ای در ق تونها م ور  Xس وازی مح ا م ال تيره  Yو ب
  )نمره 4( . است

 
IPB400 : Ix=57680 , Iy=10820  

IPE270: Ix=5790 , Iy=420  



با ذکر دليل مشخص نماييد که بحرانی ترين نقطه در جوش شکل داده شده کدام نقطه است ؟  -4
عبور ميکند و جوش تحت ترکيب نيروی برشی و لنگر پيچشی  Aاز نقطه  Pراستای نيروی 

 )نمره 1.5(. است

  
  

مسير بحرانی در طراحی ورق تحت کشش زير  ACEبا فرض اينکه مسير بين پيچهای  -5
باشد، ماکسيمم نيروی کششی قابل انتقال توسط اين ورق چقدر خواهد بود ؟  ضخامت ورق 

با تنش  ST37فوالد از نوع . تيمتر فرض نماييدسان 2را يک سانتيمتر و قطر سوراخها را 
 )نمره 3(  . کيلوگرم بر سانتيمتر مربع است 3700و گسيختگی  2400تسليم 

  
تن  50تنن  و نيروی محوری  5يک ستون مشبک با بستهای افقی قرار است نيروی برشی  -6

محور تا محور اگر فاصله ) . نيروی برشی به موازات بستهای افقی است. ( را تحمل نمايد
 15سانتيمتر و فاصله محور تا محور دو مقطع تشکيل دهنده ستون برابر  30بستها برابر 

ارتفاعی مناسب  سانتيمتر باشد ، مطلوبست انتخاب 0.8ابر سانتيمتر و ضخامت بست بر
 )نمره  3.5( . است ST37فوالد از نوع . برای ورق بست



  
  موفق باشيد
  جعفری

  


