
  امتحان پایانترم درس طراحی سازه ھای فوالدی یک

  موسسھ غیرانتفاعی عمران و توسعھ ھمدان

  ٩۶-٩۵اول نیمسال 

  دقیقھ ١۶٠وقت امتحان :

  استفاده از کتاب ، جزوه و ماشین حساب بھ صورت شخصی مجاز است.

  است St37 در کلیھ سواالت فوالد از نوع 

تن در  ١٠تیر با بارگذاری نمایش داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید. تیر تحت بار متمرکز ضریبدار  -١
 وسط خود میباشد. 

  
 بر این اساس مطلوبست :

بھ شرطی کھ فقط در دو انتھای تیر مھار جانبی در بال فشاری وجود داشتھ باشد  Cbمحاسبھ ضریب  -الف
  نمره) ١شود. (در محاسبھ از جدول استفاده ن

بھ ھمراه  ipeبا فرض اینکھ مھار جانبی سراسری در بال فشاری تیر وجود داشتھ باشد، تیر را از مقطع  -ب
را برای تحمل نیمی از بدون ورق تقویت  IPEورقھای تقویتی در دو بال باال و پایین طراحی نمایید. مقطع 
ویتی در دو انتھای خود در دو لبھ طولی و لبھ لنگر ماکسیمم طراحی نمایید. فرض نمایید کھ ورقھای تق

عرضی با بعد جوشی کمتر از سھ چھارم ضخامت ورق تقویتی بھ بال تیر جوش شده اند. در طراحی 
  نمره) ٣ق تقویتی را نیز بھ دست آورید. (معیارھای خمش و برش را لحاظ نمایید و طول ور

سانتیمتر با عرض موثر  ١٢ال بتنی بھ ضخامت بھ صورت مختلط با د IPE240اگر این تیر با مقطع  -پ
استفاده شود و از برشگیر با مقطع  کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ٢۵٠سانتیمتر ، مقاومت فشاری بتن  ٨٠

UNP80  سانتیمتر استفاده کنیم، مطلوبست محاسبھ تعداد برشگیرھای الزم در کل تیر بھ ھمراه  ١٠بھ طول
  نمره) ١٫۵کلیھ کنترلھای الزم برای برشگیرھا (

( بھ صورت  30x1cmو ابعاد بال   50x1cmفرض کنید کھ برای این تیر از یک تیرورق بھ ابعاد جان  -ت
I ر قوی) استفاده کرده باشیم. با فرض مھار جانبی سراسری در بال شکل دوبال مساوی با خمش حول محو

فقط معیار خمش را در نظر بگیرید.  ؟تا چھ مقداری بر حسب تن قابل افزایش است Pفشاری، بار ضریبدار 
  نمره) ٢٫۵( 
یک . اگر عالوه بر این نیرو ، تن باشد ١٠نیز  Pبوده و بار ضریبدار  IPE240فرض کنید کھ مقطع تیر  -ث

تن بھ این عضو اعمال شود بررسی کنید کھ مقطع بر اساس ضابطھ  ١۵ ضریبدار نیروی محوری کششی
اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی (مطابق با ضابطھ تیرستونھا) جوابگو میباشد یا خیر. تیر در بال 



ابر در نظر فشاری خود دارای مھار سراسری فرض نمایید. سطح مقطع موثر و کلی مقطع را با ھم بر
  نمره) ١٫۵بگیرید. (

  

  
 نمره) ١٫۵برای یک کف ستون با مشخصات زیر ضخامت کف ستون را محاسبھ نمایید. ( -٢

تن ، فاقد لنگر خمشی ، قرار گرفتھ در وسط کف  ٨٠تحت بار محوری ضریبدار  IPB180ستون با مقطع 
با  3x1.5 mک پی بھ ابعاد کف ستون در وسط یو فاقد سخت کننده.  35x35 cmستون مربعی بھ ابعاد 

  کیلوگرم بر سانتیمتر مربع قرار گرفتھ است. ٢١٠مقاومت فشاری بتن برابر 
  

  موفق باشید 
  جعفری

  

   



  و باد اصول مھندسی زلزلھامتحان پایانترم درس 

  موسسھ غیرانتفاعی عمران و توسعھ

  ٩۶-٩۵اول  نیمسال

  دقیقھ ١۵٠وقت : 

  حساب بھ صورت شخصی مجاز است.استفاده از کتاب و جزوه و ماشین 

شکل زیر منحنی طیف شتاب زلزلھ کوبھ میباشد. محور افقی پریود نوسان بر حسب ثانیھ و محور عمودی شتاب بر حسب ضریبی  -١
ایی ج  ) میباشد. قاب نمایش داده شده در شکل زیر تحت این زلزلھ قرار میگیرد. مطلوبست محاسبھ حداکثر جابھgاز شتاب جاذبھ (

تکیھ گاه ھای پایین قاب . در محاسبھ  ھر یک از ایجاد شده در افقی ایجاد شده در قاب در تراز طبقھ و ھمچنین حداکثر نیرویافقی 
بھ  اتصاالت ستونھا بھ تکیھ گاه پایین مفصلی و فقط بادبند کششی را لحاظ کنید و از بادبند فشاری صرفنظر نمایید. سختی قاب

اشد. در محاسبات در صورت نیاز میتوانید از طیفھای شبھ سرعت و شبھ جابھ جایی نیز سقف گیردار است. سقف صلب میب
 نمره) ۴نیروی برشی افقی را بین دو تکیھ گاه پایین قاب بھ تساوی تقسیم نمایید. (  استفاده کنید.

قاب نمایش داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید. سقفھا صلب است و جرم طبقھ سوم نصف طبقات اول و  -٢
 5000kgf/cmرا  kاست. مقدار  3k/9و  7k/9و  Kدوم است. سختی نسبی طبقات اول تا سوم نیز بھ ترتیب 

 پاسخ بدھید:در نظر بگیرید. بر این اساس بھ سواالت زیر  40kgرا نیز  mفرض نمایید. جرم 



شکل مودھای اول و دوم را بھ دست و ماتریسھای جرم و سختی سازه را بھ دست آورده و زمان تناوب  -الف
  نمره) ٣آورید و ترسیم نمایید. (

درصد باشد، بھ روش رایلی میرایی مود  ۶و  ۵اگر مقدار درصد میرایی در مودھای اول و دوم بھ ترتیب  -ب
  نمره ) ٢سوم را بھ دست آورید. ( 

درصد باشد، ماتریس میرایی سازه را بھ روش کوشی بھ دست  ۴اگر مقدار درصد میرایی در ھر سھ مود  -پ
 نمره) ٢آورید (

 
 

  موفق باشید
  جعفری

   



  کاربرد نرم افزار در مھندسی عمرانامتحان پایانترم درس 

  موسسھ غیرانتفاعی عمران و توسعھ

  ٩۶-٩۵اولنیمسال 

  دقیقھ ۶٠وقت امتحان :

  استفاده از کتاب ، جزوه و ماشین حساب بھ صورت شخصی مجاز است.

بھ نرم افزار معرفی میشود. با ترسیم  Spandrelدر سازه ھای دارای دیوار برشی بتنی چھ قسمتی از سازه بھ صورت  -١
  نمره) ١شکل نمایش دھید. (

و  ٢٨برای ردیف  ERWاب گزینھ در شکل زیر کھ مربوط بھ صفحھ تنظیمات طراحی سازه فلزی است در صورت انتخ -٢
YES  نمره) ١٫۵چھ اتفاقی در طراحی سازه در نرم افزار می افتند؟ (  ٢٩برای ردیف 

  
  
برای سازه ای با سیستم قاب خمشی بتنی در ھر دو جھت، برای تعریف تکیھ گاه ھای ستونھا در محل اتصال ستون بھ  -٣

 نمره )١یر را باید تیک زد ؟ ( پی کدام یک از گزینھ ھای نمایش داده شده در شکل ز



  
 ١٫۵برای تنظیمات کاھش سربار زنده در صفحھ زیر کھ مربوط بھ این تنظیمات است چھ تغییراتی باید ایجاد کرد؟ ( -۴

 نمره)

  
طراحی  ACIبرای اینکھ اجزای مختلف یک سازه بتنی بر اساس حد شکلپذیری متوسط و مطابق با ضوابط آیین نامھ  -۵

 نمره ) ١گردند در صفحھ زیر چھ تنظیماتی باید انجام گیرد ؟ ( 



  
در صفحھ زیر میخواھیم مدلسازی در یک فایل جدید را بر اساس تنظیمات کلی یک فایل دیگر کھ قبالً ایجاد شده است  -۶

 نمره) ١٫۵انجام بدھیم. در این صفحھ چھ تنظیمی باید انجام گیرد؟ ( 



  
 نمره) ١چیست؟ (  Defineدر منوی   Mass Sourceکاربرد گزینھ  -٧
صفحھ زیر مربوط بھ تنظیمات آرماتورگذاری یک مقطع بتنی بھ شکل مستطیل است. بر این اساس بھ سواالت زیر  -٨

 پاسخ دھید:
  نمره) ٠٫۵برای اینکھ این مقطع برای ستون قابل استفاده باشد، چھ گزینھ ای باید انتخاب شود؟ (  -الف
در چیست ؟   Reinforcement to be Designedو  Reinforcement to be checkedھای  تفاوت گزینھ -ب
  نمره) ٠٫۵(

 ٠٫۵برای اینکھ مقطع ستون با آرماتور عرضی بھ صورت مارپیچ تعریف گردد چھ گزینھ ھایی باید فعال شود؟ ( –پ 
  نمره)



  

  

  موفق باشید
  جعفری

  آخرین امتحان کتبی دانشگاهزمان ارایھ پروُژه عملی : یک ھفتھ بعد از 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اصول مھندسی زلزلھ و تحلیل سازه (جبرانی کارشناسی ارشد)امتحان پایانترم درس 

  موسسھ غیرانتفاعی عمران و توسعھ

  ٩۶-٩۵اول  نیمسال

  دقیقھ ١٨٠وقت : 

  استفاده از کتاب و جزوه و ماشین حساب بھ صورت شخصی مجاز است.

  
(بر حسب  p(t)=20cos10tسیستم یک درجھ آزاد نمایش داده شده در شکل زیر تحت یک بار ھارمونیک بھ بزرگی  -١

نیوتن میباشد. با فرض اینکھ در لحظھ شروع  ١٨٠و قطعھ نیز بھ وزن  k=70N/cmنیوتن) میباشد. سختی فنر برابر 
 نمره ) ٢٫۵مقدار جابھ جایی و سرعت صفر باشد مطلوبست : ( 

  محاسبھ حداکثر جابھ جایی با فرض اینکھ سیستم فاقد میرایی باشد -الف
  حداکثر جابھ جایی با فرض اینکھ سیستم دارای میرایی ده درصد باشد.  -ب

  
نرمال تناوب و مودشکلھا برای ھر سھ مود. مود شکلھا بھ صورت  ھای در قاب شکل زیر مطلوبست محاسبھ زمان -٢

  نمره) ۴٫۵مختلف ترسیم شود(  شده در آورده شوند.  شکل مودھای

  

طبقھ شکل زیر تحت زلزلھ کوبھ با منحنی طیف شتاب نمایش داده شده در شکل زیر قرار گرفتھ است. حداکثر  ۴قاب  -٣
برای ترکیب نتایج مودی از روش جذر مجموع مربعات استفاده  بھ دست آورید.بر حسب اینچ جابھ جایی طبقھ آخر را 

کنید. از منحنی طیف شتاب ارایھ شده در صورت نیاز منحنی ھای طیفھای شبھ سرعت و شبھ جابھ جایی را بھ دست 
 نمره)۴(  زلزلھ د ر راستای افقی است. درصد است. ۵میرایی در تمام مودھا  آورید.



  

  
 ن تناوب بر حسب ثانیھ ، محور عمودی نمودار : شتاب بر حسب ضریبی از شتاب جاذبھمحور افقی نمودار : زما

)2386in/secg=(  
  بھ شرح زیر است : ۴تا  ١فرکانسھای زاویھ ای قاب در مودھای 

  
  
  



  
  ماتریس شکل مودی بھ شرح زیر است :

  
  

  موفق باشید
  جعفری

 


