
  طراحی سازه ھای فو�دی يکامتحان پايانترم درس 

  دانشگاه دولتی م�ير

  ٩۴-٩٣نيمسال دوم 

  دقيقه ٢٠٠وقت امتحان :

  استفاده از کتاب ، جزوه و ماشين حساب به صورت شخصی مجاز است.

  

 ميليمتر ميباشند. ٢٤سوراخھا برای پيچھايی به قطر  دو ورق با پيچ به ھم متصل شده اند. در شکل زير -١
  نمره) ٤را محاسبه نماييد. نيازی به در نظر گرفتن برش قالبی نيست. (  Tحداکثر نيروی کششی ضريبدار 

  راھنمايی: معيار محاسبه را ورق با سطح مقطع کمتر قرار دھيد.

  

سانتيمتر است. قاب  ٢۵به صورت پاباز با فاصله محور تا محور  2IPE270 در قاب شکل زير ستون ميانی  -٢

در صفحه نمايش داده شده به صورت مھاربندی نشده و در صفحه عمود بر آن مھاربندی شده است. بال 
متر است.  ۶متر و دھانه تيرھا  ۴مقطع ستون موازی قاب در صفحه نمايش داده شده است. ارتفاع طبقات 

فرض شود. اگر بار مرده بدون ضريب دو برابر بار زنده بدون ضريب باشد، مطلوبست  IPE200مقطع تيرھا 

محاسبه حداکثر ظرفيت فشاری ستون ميانی در طبقه اول به صورت بدون ضريب و ھمچنين طراحی ابعاد 
دو مقطع ستون و تعيين فاصله بين بستھا. نيازی به تعيين ابعاد ورق اتصال و ورقھای بست افقی اتصال 

  نمره) ۵در محاسبه ظرفيت ستون فقط کمانش خمشی را لحاظ کنيد. (نتھايی نيست. ا



  
را  IPEبا ورق تقويت در دو بال با� و پايين.  مقطع  IPEدر تير شکل زير مطلوبست طراحی تير از مقطع  -٣

تعيين  يربر اساس لنگر ماکسيمم در وسط دھانه زير بار متمرکز و ورق تقويتی بر اساس لنگر ماکسيمم کل ت
شود. طراحی فقط بر اساس معيارھای خمش و برش انجام شود. نيازی به کنترل خيز و ارتعاش نيست. طول 
و موقعيت ورق تقويتی نيز مشخص گردد. مھار جانبی فقط در محل تکيه گاه ھا و زير بار متمرکز وسط 

ر دو انتھای با بعد جوشی حداقل فرض کنيد که ورقھای تقويتی دبارھا ضريبدار ميباشند. دھانه وجود دارد.
  نمره) ٥(برابر ضخامت ورق در دو لبه طولی و لبه عرضی جوش ميشوند. ٠.٧٥برابر 

  

نمايش داده شده است. شکل سمت  IPB240در شکل زير بارھای ضريبدار وارد بر يک ستون با مقطع  -٤

به موازات  ستون راست بارھای ضريبدار جانبی و سمت چپ بارھای ضريبدار ثقلی را نمايش ميدھد. جان
صفحه خمش است. مطلوبست محاسبه بار محوری و لنگر خمشی ضريبدار تشديد يافته جھت طراحی عضو. 

 ۴سانتيمتر، ارتفاع نسبی طبقه  ٨تن ، جابه جايی نسبی طبقه  ٣٠در ترکب بار مورد نظر بار جانبی طبقه 



صفحه خمش جزيی از يک  ستون درتن است.  ۴۵٠متر، مجموع بارھای محوری ضريبدار ستونھای طبقه 
  نمره) ٣(قاب خمشی است

  

تن مطلوبست طراحی  ٢۵تن و برشی ضريبدار  ٨٠ضريبدار  در يک کف ستون با نيروی محوری کششی-۵
 ٣مگاپاسکال. سطح برش از قسمت دندانه شده عبور ميکند. ( ۵٠٠ختگی يبا تنش گس S300بولتھا از آرماتور 

  نمره)

  موفق باشيد

  جعفری

  

  





  ن پايانترم درس طراحی سازه ھای فو�دی يکامتحا

  موسسه غيرانتفاعی عمران و توسعه

  ٩۴-٩٣نيمسال دوم 

  دقيقه ٢٠٠وقت امتحان :

  استفاده از کتاب ، جزوه و ماشين حساب به صورت شخصی مجاز است.

ميباشد. ستون در راستای افقی در وسط کف ستون  IPB300کف ستون زير برای يک ستون با مقطع   -١

مگاپاسکال است. به ستون بارھای محوری  ٢١نيست. کف ستون در لبه پی واقع شده و مقاومت بتن 
تن وارد ميشود. به ستون لنگر خمشی و نيروی برشی  ۵٠و  ١۵٠بدون ضريب مرده و زنده به ترتيب 

سانتيمتر است. در  ۶٠و  ٩٠قی و عمودی به ترتيب وارد نميشود. ابعاد کف ستون در راستاھای اف
سانتيمتر استفاده  ١.۵و ضخامت  ٢٠کف ستون از سخت کننده با آرايش نمايش داده شده با ارتفاع 

شده است. مطلوبست کنترل ابعاد کف ستون و سخت کننده ھا، تعيين ضخامت کف ستون، تعيين قطر 
 نمره) ۵بولتھا. ( 

  
متر ميخواھيم از مقطع دوبل نبشی (به شکل سپری ) با اتصا�ت پيچ  ٥برای يک بادبند به طول آزاد  -٢

تايی پيش بينی شده اند.  ٥ميليمتر استفاده کنيم. پيچھا در يک رديف  ٢٠و مھره با پيچھايی به قطر 
از ھم و از لبه  پيچھا در وسط ساق نبشی اجرا ميشوند و فاصله مرکز تا مرکز آنھا در راستای طولی

تن اعمال ميشود. برای اين عضو مقطع  ٦٠سانتيمتر است. به عضو نيروی کششی ضريبدار  ٥نبشی 
مناسب نبشی را انتخاب نماييد. دو نبشی به فاصله يک سانتيمتر از ھم و به صورت پشت تا پشت قرار 

 نمره)٥گيريد. ( گرفته اند. در محاسبات ، برش قالبی را ھم با فرض پارگی نبشی در نظر ب

. بال  Pبرای تير با بارگذاری و مقطع نمايش داده شده، مطلوبست تعيين حداکثر بار مجاز ضريبدار  -٣

فشاری در دو انتھا و زير بار متمرکز دارای مھار جانبی است. در محاسبات بر اساس معيارھای خمش 
 نمره) ۵و برش عمل کنيد. (



  
تن، مطلوبست طراحی  ٢٥تر تحت نيروی فشاری ضرييدار م ٣به طول آزاد برای يک عضو خرپايی  -٤

 ١عضو از مقطع سپری. ضريب طول موثر برای کمانش در ھر دو صفحه و کمانش پيچشی را برابر 
 نمره) ٥لحاظ کنيد. ( 

  
  

  موفق باشيد
  جعفری

 

   



 

  امتحان پايانترم درس مقاومت مصالح دو

  موسسه غيرانتفاعی عمران و توسعه

  ٩۴-٩٣ دومنيمسال 

  دقيقه ١۵٠وقت امتحان :

  استفاده از کتاب ، جزوه و ماشين حساب به صورت شخصی مجاز است.

در شکل زير مقطع نمايش داده شده تحت يک لنگر خمشی حول محور افقی آن است. بر اساس نمودار تنش  -١
 تسليم در کرنش نمايش داده شده که مربوط به مصالح آن است، مطلوبست تعيين لنگر خمشی برای اولين

. در ھر کدام از وجه فشاری، لنگر خمشی برای اولين تسليم در وجه فشاری، لنگر خمشی پ�ستيک مقطع
  نمره) ٤حا�ت فوق نمودار توزيع تنش در ارتفاع مقطع و موقعيت تار خنثی را ھم مشخص نماييد. ( 

  
داده شده کرنشھای زير برداشت  در يک نقطه بر سطح آزاد يک جسم با مصالح آلمينيوم در راستاھای نمايش -٢

 E=10000ksiمقادير تنشھای عمودی و برشی را محاسبه نماييد. تنش به صورت دوبعدی است. شده است. 
 نمره) ٣(

  
 نمره) ٣در شکل زير بار بحرانی قابل تحمل توسط ميله صلب عمودی متصل به فنرھا را محاسبه نماييد. ( -٣



  

شده مطلوبست محاسبه معادله خيز و شيب و تير و ھمچنين محاسبه انرژی در تير با بارگذاری نمايش داده  -٤
. تير دارای مقطع مستطيلی جذب شده توسط تير. (مقدار انرژی را بر اساس برش و خمش در نظر بگيريد)

 نمره) ۶( ميباشد. 2kg/cm52*10سانتيمتر و مدول ا�ستيسيته  ٣٠و ارتفاع  ١٠به عرض 

  

 ٠.٣ضريب پواسون برابر برای المان با تانسور تنش زير مطلوبست محاسبه انرژی جذب شده توسط المان.  -٥
 نمره) ٢است. ( MPA52*10و مدول ا�ستيسيته برابر 



  

ميليمتر و شعاع قاعده  ١.۵با  ضخامت ثابت جداره برابر  0.5MPAدر استوانه جدار نازک تحت فشار ثابت  -٦

ميليمتر مقدار درصد تغيير حجم استوانه را محاسبه نماييد. ضريب پواسون يک سوم و مدول يانگ  ٣۵٠
200Gpa ) .نمره) ٢است 

  موفق باشيد
  جعفری

  



  امتحان پايانترم درس طراحی سازه ھای فو�دی دو

  عهموسسه غيرانتفاعی عمران و توس

  ٩۴-٩٣دوم نيمسال 

  دقيقه ١٨٠وقت امتحان :

  استفاده از کتاب ، جزوه و ماشين حساب به صورت شخصی مجاز است.

در تيرورق شکل زير که تحت يک بار متمرکز است کنترل کنيد که در محل بار متمرکز نياز به سخت کننده  -١
جوش اتصال آنھا به جان تيرورق را  فشاری ميباشد يا خير و در صورت نياز ابعاد سخت کننده ھا به ھمراه

ار بطراحی کنيد. الکترود را سازگار با فلز مبنا و جوش به صورت کارخانه ای با کنترل چشمی فرض کنيد. 
 نمره) ٥(به صورت ضريبدار است.

  

شکل زير اتصال دو ورق با جوش گوشه را نمايش ميدھد. مطلوبست طراحی بعد جوش گوشه با انجام کليه  -٢
کنترلھای �زم. بار به صورت ضريبدار است. الکترود را سازگار با جوش کارگاھی و کنترل چشمی در نظر 

 نمره)٤بگيريد. ( 



  

مقدار لنگر خمشی جھت  4PL40*40*2.5CMبه يک ستون باکس  IPE400در اتصال يک تير با مقطع  -٣

تن به دست  ٢٠ر و نيروی برشی تن مت ۵۵طراحی اتصال گيردار تير به ستون در سطح شکلپذيری متوسط  
 نمره) ۴آمده است. ورقھای اتصال بال و جان را طراحی نماييد. (

به ھم متصل شده اند. با فرض کفايت مقاومت ورقھا، قطر پيچھا را  A325در شکل زير دو ورق با پيچھای  -٤

نيازی به  ت.اس Aمحاسبه کنيد. پيچھا به صورت اصطکاکی اجرا شده اند و سطح تماس آنھا ھم ک�س 

 ١٠پيچھا در راستای افقی  مراکز  کنترل فواصل پيچھا نيست. مقاومت اتکايی نيز کنترل گردد. فاصله
 نمره) ٣( است. st37است. فو�د ورقھا از نوع سانتيمتر  ٨و تا لبه ورق سانتيمتر 

  



درجه دارد به ستون و کف ستون را طراحی  ٣۵که با افق زاويه  2UNP180اتصال يک بادبند با مقطع  -٥

سانتيمتر است و ستون وسط کف ستون  ۵٠*۵٠و کف ستون به ابعاد  2IPE240نماييد. ستون به مقطع 

است. اتصال به بال ستون است. الکترود را سازگار با فلز مبنا و به صورت کارگاھی با کنترل چشمی فرض 
  نمره) ۴کنيد. (

  

  ق باشيد موف

  جعفری

  

  



  درس کاربرد نرم افزار در مھندسی عمرانامتحان پايانترم 

  موسسه غيرانتفاعی عمران و توسعه

  ٩۴-٩٣دوم نيمسال 

  دقيقه ۶٠وقت امتحان :

  استفاده از کتاب ، جزوه و ماشين حساب به صورت شخصی مجاز است.

 نمره) ١.٥گزينه ھا بايد تيک بخورند؟ (برای تعريف اتصال مفصلی دو عضو به يکديگر در صفحه زير کدام  -١

  
 نمره) ١.۵چيست و چه کاربردی دارد؟ ( notionalمنظور از حالت بار  -٢

 نمره) ١.۵چه مفھومی دارد؟ ( ٢۵در صفحه تنظيمات طراحی سازه فو�دی مطابق شکل زير رديف  -٣



  
 نمره) ١.۵در صفحه زير که مربوط به تعريف بار زلزله است، چيست؟ ( kمفھوم ضريب  -٤

  
در صفحه زير که مربوط به اعمال بار گسترده به يک عضو است، نحوه اعمال بار گسترده يکنواخت و  -٥

 نمره) ١.٥غيريکنواخت به چه شکل است ؟ (



  

 نمره) ١به جھت انجام فرآيند حذف کشش زير پی چه عملی بايد انجام گيرد؟ ( SAFEدر نرم افزار  -٦

فقط برخی طبقات در  صفحه زير ه نتايج دريفت طبقات نمايش داده شده است، چگونه ميتوان تنھا اط�عات  -٧
 نمره) ١.٥و برخی حا�ت بار را نمايش داد و مابقی را حذف نمود؟ (

  

  موفق باشيد

  جعفری

  انشگاه.صبح در محل د ١٠زمان ارايه پروژه : يک ھفته بعد از آخرين امتحان کتبی دانشگاه، ساعت 

  پروژه بايد به صورت حضوری تحويل داده شود.



  امتحان پايانترم درس اصول مھندسی زلزله و باد

  موسسه غيرانتفاعی عمران و توسعه

  ٩۴-٩٣نيمسال دوم 

  بخش اول امتحان

  دقيقه ٣٠وقت امتحان :

  جزوه بسته

 نمره) ١.٥مفھوم ضريب اضافه مقاومت را با رسم نمودار توضيح دھيد ( -١

 نمره)٢واحدھای اندازه گيری شدت زلزله را نام برده و دو مورد را به صورت مختصر توضيح دھيد. ( -٢

 نمره) ١نامظنمی پيچشی و شديد پيچشی را توضيح دھيد. ( -٣

  نمره) ١.٥مفھوم ميرايی چيست و در ساختمان معمو�ً چه عنصری نقش ميراگر را ايفا مينمايد؟ ( -٤

   



  بادامتحان اصول مھندسی زلزله و 
  بخش دوم

  دقيقه ١٥٠وقت امتحان: 
  استفاده از کتاب و جزوه و ماشين حساب به صورت شخصی مجاز است

سازه ای با مشخصات زير را در نظر گرفته و برای آن منحنی ھای طيف شتاب و شبه سرعت را ترسيم  -٥
ای با سطح و در منطقه  IVمتر و بر روی زمين نوع  ٣.٥طبقه و ارتفاع ھر طبقه  ٤نماييد. سازه 

 نمره) ٤(  ميباشد. ٨سازه دارای کاربری بيمارستان با ضريب رفتار خطر زلزله کم واقع شده است. 

برای يک سازه بر اساس يک تحليل طيفی شبه ديناميکی مقادير برشھای پايه در مودھای اول تا چھارم  -٦
و  ٠.٧٥،  ١،  ١.٥دير تن و مقادير زمان ھای تناوب نيز به ترتيب مقا ١و  ٣،  ٥،  ١٠به ترتيب 

درصد برای تمامی مودھای نوسان، مقدار برش پايه  ٥ثانيه به دست آمده است. با فرض ميرايی  ٠.٥
 نمره) ٣( برای اين سازه محاسبه نماييد.  CQCرا بر اساس روش 

 IPB240متر را در نظر بگيريد. ستونھا از مقطع  ٣متر و ارتفاع طبقات  ۶يک قاب دو طبقه با دھانه  -٧

(جان ستون به موازات صفحه قاب) و سقف به صورت صلب ميباشد. اتصال ستون به پی به صورت 
ھزار کيلوگرم است. مطلوبست محاسبه زمانھای تناوب و شکلھای  ۶گيردار فرض گردد. جرم ھر طبقه 

 نمره) 2N/cm7E=2*10  ، 4=11260cmxI )۴مودی نوسان اين قاب. 

و ميله سمت چپ بدون جرم  mصلب ميباشند. ميله سمت راست دارای جرم در شکل زير دو ميله افقی  -٨

 نمره)٣است. معادله حرکت سيستم يک درجه آزادی معادل را به دست آوريد. ( 

  
  

  موفق باشيد
  جعفری


