
  امتحان پایانترم درس طراحی سازه ھای فوالدی یک

  موسسھ غیرانتفاعی عمران و توسعھ ھمدان

  ٩۶-٩۵ دومنیمسال 

  دقیقھ ١٣۵وقت امتحان :

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

  است St37 در کلیھ سواالت فوالد از نوع 

در تیر با بارگذاری نمایش داده شده در شکل زیر ، مھار جانبی در بال فشاری فقط در دو انتھای آن موجود  -١
را با استفاده از فرمول (بدون کمک  aشده باشد، مقدار ضریب  ٢٫٢٧برابر  Cbاست. اگر بدانیم کھ ضریب 

 نمره)٢از جدول ) محاسبھ نمایید. ( 

 
متر میباشد. با فرض اینکھ ضریب  ٣لھ مھارھای جانبی بال فشاری برابر مقطع زیر مربوط بھ تیری با فاص -٢

Cb  برابر یک باشد، حداکثر لنگر خمشی ضریبدار مجاز این تیر را محاسبھ نمایید. اندازه ھا بھ میلیمتر بوده
 نمره) ٣میباشد. ( st37و فوالد از نوع 

 
(بر  ثقلی بھ صورت ضریبدار را نمایش میدھدشکل زیر لنگرھای دو انتھای یک ستون ناشی از بارھای  -٣

 ن بھ صورت ضریبدارکیلونیوت ۴٠٠. این ستون تحت یک بار محوری فشاری حسب واحد کیلونیوتن متر)
و خمش حول محور قوی آن است. مقادیر نیروی  IPB200میباشد. مقطع ستون  (فقط ناشی از بارھای ثقلی)

ر و تشدیدیافتھ جھت طراحی این عضو را محاسبھ نمایید. محوری فشاری و لنگر خمشی بھ صورت ضریبدا
 نمره)٢بھ این عضو بار جانبی باد و زلزلھ وارد نمیشود. (



 
برای مقطع کامپوزیت نمایش داده شده در شکل زیر ، حداکثر لنگر مقاوم اسمی در حالت نھایی را محاسبھ  -۴

 نمره) ١فرض شود. (کیلوگرم بر سانتیمتر مربع  ٢۵٠نمایید. مقاومت فشاری بتن 

 
تھا. قطر بول کنترل کفایت ابعاد سخت کننده ھا و تعییندر صفحھ ستون با مشخصات ارایھ شده مطلوبست  -۵

  ۵٠*۵٠تن قرار دارد. صفحھ ستون بھ ابعاد  ١٠و  ٣٠ستون تحت بار بدون ضریب مرده و زنده بھ ترتیب 
سانتیمتر میباشند. ستون تحت نیروی  ٢٠تفاع و ار ١بھ ضخامت  ھا سانتیمتر و سخت کننده ٢و بھ ضخامت 

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع  ۶٠٠٠با تنش گسیختگی  S400تن است. بولتھا از آرماتور  ٢٠برشی ضریبدار 
نیازی بھ کنترل ابعاد سخت سانتیمتر است.  ١سانتیمتر و ضخامت جداره  ٢۵است.  ستون بھ ابعاد خارجی 

 نمره) ٢٫۵( رش از قسمت دندانھ شده عبور میکند. در بولتھا سطح ب کننده ھا نیست.



  
تن متر نیز اعمال شود  ١٢٫۵در سوال قبل اگر عالوه بر نیروی محوری فشاری، یک لنگر خمشی ضریبدار  -۶

کھ تحت نیروی برشی بیان شده در سوال قبل  S400میلیمتر و از نوع  ٢۵بررسی نمایید کھ بولتھا با قطر 
سانتیمتر با مقاومت  ١۵٠*٢٠٠نیز ھستند، جوابگو میباشند یا خیر. کف ستون در وسط یک پی بھ ابعاد 

 نمره) ١٫۵کیلوگرم بر سانتیمتر واقع شده است. ( ٢۵٠فشاری بتن 
  

  موفق باشید 
  جعفری

  

   



  نترم درس طراحی سازه ھای فوالدی دوامتحان پایا

  موسسھ غیرانتفاعی عمران و توسعھ ھمدان

  ٩۶-٩۵دوم نیمسال 

  دقیقھ ١۶۵وقت امتحان :

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

  است St37 در کلیھ سواالت فوالد از نوع 

در شکل زیر با صرفنظر از ضوابط لرزه ای و با فرض گیرداری اتصال تیر بھ ستون، حداکثر مقدار مجاز لنگر  -١
چقدر باید باشد کھ در داخل جان ستون نیاز بھ ورق پیوستگی نباشد. اتصال در طبقھ آخر واقع  Muضریبدار 

ضخامت ورقھای  و WFPردار از نوع اتصال گی شده است. فقط از یک سمت بھ ستون اتصال گیردار وجود دارد.
 نمره) ۴میلیمتر فرض شود. ( ٢۵زیرسری و روسری 

  
 E60میلیمتر، الکترود  ۴میلیمتر، بعد جوش  ١٢و ورق باریکتر  ١٠در شکل زیر ضخامت ورق عریضتر برابر  -٢

میلیمتر است. عرض ورق  ٨٠٠و جوش بھ صورت کارخانھ ای با کنترل چشمی است. طول ھر خط جوش نیز 
را بر حسب ظرفیت جوش محاسبھ کنید. حداقل و حداکثر  Tمیلیمتر است.  حداکثر نیروی ضریبدار  ١۵٠باریک 

 نمره) ٣بعد جوش را نیز کنترل نمایید. (

  
میباشد. اگر طول  WFPد شکلپذیری متوسط با اتصاالت گیردار از نوع شکل زیر مربوط بھ یک قاب خمشی با ح -٣

درصد طول دھانھ تیر و لنگر پالستیک مقطع برابر  ١٠ورقھای زیرسری و روسری در این اتصال بھ اندازه 
Mp  باشد، مقدار نیروی برشی و لنگر خمشی طراحی اتصال را بر حسبMp  وL  محاسبھ نمایید. فرض کنید

 نمره) ٢( ی وارد بر تیر و وزن تیر مقدار قابل صرفنظری باشد.کھ بار ثقل



  
برای تیرورق نمایش داده شده در شکل زیر با رعایت کلیھ ضوابط و کنترلھا جوش اتصال بال بھ جان تیرورق  -۴

را طراحی نمایید. جوش بھ صورت کارگاھی با کنترل چشمی ، الکترود بھ صورت سازگار با فلز پایھ میباشد. در 
 نمره) ٣ورت امکان جوش را بھ صورت منقطع طراحی نمایید. بار وارد بر تیر ضرییدار است. (ص

  
میلیمتر میباشد. نیروی ضریبدار  ١٠و ضخامت  ٣٠٠شکل زیر مربوط بھ اتصال یک ورق کششی بھ عرض  -۵

Tu تن میباشد. اتصال با پیچھای  ۵٠برابرA325  و بھ صورت اتکایی میباشد. سوراخھا استاندارد بوده و اتصال
در شرایط محیطی با خوردگی کم و متوسط اجرا میشوند. سطح برش از قسمت دندانھ نشده ورق عبور میکند و 

 نمره)۴میلیمتر است. (  ٧۵برابر  aانتھای ورق با گیوتین بریده شده است. پارامتر 

  
ر شکل زیر در صورتی کھ برای یک تیر با شرایط تکیھ گاھی دو سرمفصل استفاده در تیرورق نمایش داده شده د -۶

تن باشد، بررسی نمایید کھ فقط برای تحمل برش نیاز  ۵٨شده باشد و مقدار واکنش تکیھ گاھی در دو انتھای تیر 
. ر چقدر میباشدبھ سخت کننده دارد یا خیر و در صورت نیاز بھ سخت کننده فاصلھ سخت کننده ھا در انتھای تی

 نمره) ۴(ابعاد درج شده بر روش شکل بر حسب میلیمتر میباشد.



  
  

  موفق باشید
  جعفری

  

  



  (بخش اول) اصول مھندسی زلزلھ و بادامتحان پایانترم درس 

  موسسھ غیرانتفاعی عمران و توسعھ

  ٩۶-٩۵دوم  نیمسال

  دقیقھ ٣٠وقت : 

  جزوه بستھ

 نمره) ١ھایی مجاز است ؟ (تحلیل استاتیکی معادل برای چھ سازه  -١
بیان درجھ سنجش مرکالی اصالح شده را توضیح داده و شرایط یکی از درجات این واحد را بھ صورت نمونھ  -٢

 نمره) ١. (کنید
 نمره) ١درجھ اھمیت خیلی زیاد بھ چھ سازه ھایی اختصاص دارد. یک نمونھ نام ببرید. ( -٣
 نمره) ١منظور از زلزلھ سطح بھره برداری چیست. ( -۴
برای محاسبھ ماتریس میرایی در روش میرایی رایلی ، مقدار نسبت میرایی در چند مود مختلف سازه الزم است  -۵

 نمره) ٠٫۵موجود باشد؟ (
یا  پاسخ عمومیدر سازه ھای یک درجھ آزاد تحت نیروی خارجی برای حالت میرا چرا از جمالت مربوط بھ  -۶

(ناشی از نیروی خارجی)  یا پایدار ل جمالت مربوط بھ پاسخ خصوصی(ناشی از ارتعاش آزاد) در مقاب ناپایدار
 نمره) ٠٫۵صرفنظر میشود؟ (

در تحلیل سازه ھای چند درجھ نامعین با تعداد درجات آزادی باال چند مود ارتعاشی در محاسبات باید لحاظ شود؟  -٧
 نمره) ٠٫۵(
 ٠٫۵ر عھده چھ عناصری در سازه میباشد؟ (در سیستم سازه ای دیوارھای باربر تحمل بارھای ثقلی و جانبی ب -٨

  نمره)

   



  (بخش دوم) و باد اصول مھندسی زلزلھامتحان پایانترم درس 

  موسسھ غیرانتفاعی عمران و توسعھ

  ٩۶-٩۵ دوم نیمسال

  دقیقھ ١۶۵وقت : 

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

  

ابتدا بررسی کنید کھ شامل اثر بار قائم زلزلھ میباشد یا خیر و در صورتی کھ شامل این بار قائم  ABدر شکل زیر برای تیر  -١
میباشد، بار قائم زلزلھ را محاسبھ نموده و بر روی تیر این بار را نمایش دھید. نحوه ترکیب این بار قائم زلزلھ با بارھای 

 ۵در شکل بدون ضریب است. بارھای مرده و زنده سقف بھ ترتیب  ثقلی را ھم فقط توضیح دھید. بار قائم نمایش داده شده
کیلونیوتن از نوع مرده است. ساختمان در منطقھ با خطر زلزلھ  ١٨٠کیلونیوتن بر متر مربع میباشد. بار متمرکز  ٢و 

 نمره) ٢(خیلی زیاد و با درجھ اھمیت زیاد میباشد. 

  
(ضریب بازتاب) را محاسبھ کنید. سازه در شھر  Bبرای سازه با مشخصات زیر طبق روش تحلیل استاتیکی معادل ضریب  -٢

ثانیھ بھ دست آمده است. سیستم سازه ای سیستم  ٠٫٩اھواز با سطح خطر متوسط بنا میشود. زمان تناوب تحلیلی سازه 
یوارھای غیرسازه ای بھ صورت میانقاب عمل میکنند. ارتفاع دوگانھ قاب خمشی بتنی بھ ھمراه دیوارھای برشی است. د

 بنا میشود.  III. سازه بر روی خاک نوع (خرپشتھ جزو طبقات محسوب نمیشود) متر است ١٨سازه از تراز بام تا روی پی 
 نمره) ٢(
 اوی است.سازه با پالن زیر را در نظر بگیرید. سیستم سازه قاب خمشی است و سختی تمامی قابھا با ھم مس -٣

  نمره) ٠٫٧۵مطلوبست محاسبھ مختصات مرکز سختی در ھر دو جھت. ( -الف
میلیمتر باشد، بررسی نمایید کھ سازه دارای  ٢٣و  ٣٢جابھ جایی ھای نسبی پالن در دو انتھا  yاگر در اثر زلزلھ جھت  -ب

  نمره) ٠٫٧۵نامنظمی پیچشی میباشد یا خیر و اگر دارد این نامنظمی شدید است یا خیر. (

  



 دی شتاب بر حسبشکل زیر منحنی طیف شتاب زلزلھ کوبھ میباشد. محور افقی پریود نوسان بر حسب ثانیھ و محور عمو -۴
تا  ٠مطلوبست ترسیم تقریبی طیفھای شبھ سرعت و شبھ تغییر مکان در بازه پریود  ) میباشد.gضریبی از شتاب جاذبھ (

 ثانیھ مقادیر طیف شتاب را از نمودار استخراج کنید. ٠٫۵ثانیھ در فواصل ھر  ۴تا  ٠ثانیھ. برای این ترسیم در بازه   ۴
 نمره) ٣(

 
میباشد. با      − −  و ماتریس سختی بھ صورت        درجھ آزادی ماتریس جرم آن بھ صورت در یک سازه دو  -۵

فرض اینکھ واحد ماتریسھای جرم و سختی با ھم ھماھنگ باشد، مطلوبست محاسبھ زمان ھای تناوب و شکلھای مودی 
 نمره ) ٢٫۵(برای این سازه. 

متر با سقف صلب مورد نظر است. تکیھ گاه پایینی یکی  ۴و طول دھانھ متر  ۵یک قاب یک طبقھ و یک دھانھ بھ ارتفاع  -۶
) و مدول االستیسیتھ  43830cm( با ممان اینرسی  IPB180از ستونھا گیردار و دیگری مفصلی است. ستونھا 

2E=2.1E6kg/cm  ھرتز بھ دست آمده است. مقدار وزن وارد  ٠٫۵است. مقدار فرکانس نوسان این قاب با انجام آزمایش
 نمره) ١٫۵بر این قاب در تراز سقف آن را محاسبھ نمایید. (

با شرایط اولیھ صفر تحت اثر نیروی  98.1kgfو وزن معادل  90kgf/cmیک سازه یک درجھ آزادی نامیرا با سختی معادل  -٧
و حداکثر جابھ جایی   حرکت این سازهبر حسب کیلوگرم نیرو قرار میگیرد. معادلھ  p(t)=45cos15tیکی بھ صورت ھارمون

 نمره) ١٫۵( را محاسبھ نمایید.
  موفق باشید
  جعفری

   



  کاربرد نرم افزار در مھندسی عمرانامتحان پایانترم درس 

  موسسھ غیرانتفاعی عمران و توسعھ

  ٩۶-٩۵دوم نیمسال 

  دقیقھ ٣٠امتحان :وقت 

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

  نمره منفی خواھند داشت. ٠٫٣٣ھر پاسخ درست یک نمره مثبت و نادرست 

 Aسری 

 در ھنگام ترسیم بر اساس انتخاب ھر کدام از گزینھ ھای شکل کدام مورد صحیح نیست؟ -١

  
  ترسیم فقط در ھمان پالن انجام میشود one storyدر حالت  -الف
  (تراز پی) انجام میشود. baseترسیم در تمام طبقات بھ غیر از طبقھ  similar storyدر حالت  -ب
  ترسیم در تمام طبقات انجام میشود. All Storiesدر حالت  -پ
ه باشند، ترسیم در آن طبقات نشد Similarاگر قبالً طبقات دیگر بھ طبقھ مورد نظر  Similar Storiesدر حالت  -ت

  تکرار نخواھد شد.
 در مورد گزینھ ھای ترسیم کدام مورد صحیح نیست؟ -٢

حتماً الزم است در محدوده مورد نظر برای ترسیم گرید الین مزاحمی  Quick Drawبرای استفاده از ابزارھای  -الف
  وجود نداشتھ باشد.

گوشھ پانل  ۴الزم است کھ ھر  برای استفاده از گزینھ  -ب
  مورد نظر بھ ترتیب با موس کلیک شوند.

  برای ترسیم بازشو در دیوارھا کاربرد دارد. گزینھ  -پ

  برای ترسیم تیرھای فرعی کاربرد دارد. گزینھ  -ت
 در قسمت زیر کھ مربوط بھ ساخت مقاطع مستطیلی بتنی است کدام گزینھ صحیح نیست؟ -٣



  
  انتخاب شود، مقطع فقط برای تیرھا قابل استفاده است. M3 Designاگر گزینھ  Design Typeدر قسمت  -الف
برای تعریف تنگھای بستھ (خاموت) میباشد و تنھا برای ستونھا با  Tieگزینھ  Confinement Barsدر قسمت  -ب

  چیدمان مستطیلی آرماتور طولی قابل استفاده است.
انتخاب شود، نرم افزار با قطر  Reinforced to be Designedگزینھ  Check/Designدر صورتی کھ در قسمت  -پ

معرفی شده برای آرماتورھای طولی کاری ندارد و بعد از طراحی میزان مجموع سطح مقطع مورد نیاز برای آرماتورھای 
  طولی ستون را گزارش میکند.

  مقطع میباشد.برای تعریف مشخصات آرماتورھای عرضی  Confinement Barsقسمت  -ت
 در مورد صفحھ زیر کھ مربوط بھ تنظیمات طراحی سازه بتنی میباشد، کدام گزینھ صحیح نیست؟ -۴



  
مربوط بھ ضرایب جزیی ایمنی ھستند کھ این ضرایب باید از مبحث نھم  ١۵تا  ١٠ضرایب ارایھ شده در ردیفھای  -الف

  ند.مقررات ملی استخراج شده و بھ نرم افزار تک بھ تک معرفی شو
انتخاب شود در طراحی ستونھا وقتی کھ لنگر خمشی صفر باشد، ستون تنھا  NOدر صورتی کھ گزینھ  ۵در ردیف  -ب

  برای نیروی محوری طراحی میشود.
استخراج میشود. این ضریب فقط در ترکیب  ٢٨٠٠مربوط بھ ضریب نامعینی میباشد کھ از آیین نامھ  ٨ردیف  -پ

  اثیر میگذارد.بارھای پیش فرض نرم افزار ت
پارامترھایی ھستند کھ بر اساس آن منحنی ھای اندرکنش نیروی محوری و لنگرھای خمشی بھ  ۴و  ٣ردیفھای  -ت

صورت سطوحی در فضای سھ بعدی ساختھ میشود. اضافھ کردن اعداد در این ردیفھا دقت ترسیم این نمودارھا را باالتر 
  میبرد.

ھش سربار زنده میباشد، انجام کدام تنظیمات بر اساس مبحث ششم مقررات در صفحھ زیر کھ مربوط بھ تنظیمات کا -۵
 ملی ساختمان مناسبتر و کاملتر است؟



  

  انتخاب گزینھ  -الف

  برای گزینھ   ASCE7-10انتخاب گزینھ  -ب

و ھمچنین انتخاب گزینھ  در قسمت  انتخاب گزینھ  -پ

  در قسمت  
  گزینھ ھای ب و پانجام ھمزمان موارد درج شده در  -ت
 در مورد معرفی و ترسیم المانھای دیوار برشی کدام گزینھ صحیح است؟ -۶



 
  معرفی شوند Shell-Thinدیوارھای برشی بتنی حتماً باید بھ صورت گزینھ  -الف
  قابل قبول است. Shellمعرفی دیوارھای برشی کھ عملکرد حائل نیز دارند بھ صورت  -ب
  تعریف شوند. Membraneتماً باید بھ صورت دیوارھای برشی بازشودار ح -پ
یا  membraneدیوارھای برشی بتنی بدون بازشو اگر عملکرد دیوار حائل نداشتھ باشند میتواند ھم بھ صورت  -ت

Shell .معرفی شوند  
کھ در زیر نمایش ناشی از بارھای جانبی  بر اساس نتایج خروجی بھ دست آمده از جدول  -٧

و باالتر نمایش داده شده  ۵گزینھ صحیح است؟ (بخشی از نتایج نمایش مربوط بھ طبقات طبقات داده شده است، کدام 
 است. بقیھ نتایج ھم مشابھ این طبقات فرض نمایید)

  سازه دارای نامنظمی پیچشی نیست. -الف
  سازه دارای نامنظمی پیچشی است. -ب
  سازه دارای نامنظمی پیچشی شدید است. -پ
 ظمی پیچشی شدید بوده و باید برون از مرکزیت اتفاقی آن نیز تشدید گردد.سازه دارای نامن -ت



  
این  ٢٩و  ٢٨میباشد. در مورد ردیفھای  AISC360صفحھ زیر مربوط بھ تنظیمات طراحی سازه فلزی طبق آیین نامھ  -٨

 صفحھ کدام گزینھ صحیح است؟
  توسط نرم افزار است.تاثیر این دو گزینھ بر روی محاسبات جوش در طراحی اتصاالت  -الف
تاثیر این گزینھ ھا بر روی مقاومت برشی مقاطع نبشی میباشد کھ باعث کاھش ضخامت نبشی در محاسبھ مقاومت  -ب

  برشی اسمی میشود.
در  YESو گزینھ  ٢٨در ردیف  ERWتاثیر آن بر روی مقاومت برشی مقاطع باکس میباشد کھ در صورت انتخاب  -پ

  ضرب میشود. ٠٫٩٣مت برشی اسمی مقطع ضخامت جداره در ضریب در محاسبھ مقاو ٢٩ردیف 
در  YESو گزینھ  ٢٨در ردیف  SAWتاثیر آن بر روی مقاومت برشی مقاطع باکس میباشد کھ در صورت انتخاب  -ت

  ضرب میشود. ٠٫٩٣در محاسبھ مقاومت برشی اسمی مقطع ضخامت جداره در ضریب  ٢٩ردیف 
  



  
در صفحھ زیر کدام گزینھ جھت مشاھده تنشھا باید انتخاب خوردگی دیوارھای برشی برای بررسی ترک یا عدم ترک  -٩

 شود؟
 S11 -الف
 S22 -ب
 S12 -پ
 SMax -ت



 
  
میخواھیم از یکی از خروجی ھای نرم افزار بھ صورت گرافیکی یک خروجی تصویری بگیریم بھ گونھ ای کھ عالوه  -١٠

نمایشگر نوع خروجی است نیز در تصویر خروجی وجود داشتھ بر خود سازه عنوان درج شده در باالی صفحھ کھ 
 باشد. از بین گزینھ ھای تصویر باید کدام گزینھ برای ایجاد این خروجی استفاده شود؟

   -الف
   -ب

  . -پ

  -ت



  
  موفق باشید
  جعفری
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  کاربرد نرم افزار در مھندسی عمرانامتحان پایانترم درس 

  موسسھ غیرانتفاعی عمران و توسعھ

  ٩۶-٩۵دوم نیمسال 

  دقیقھ ٣٠وقت امتحان :

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

  نمره منفی خواھند داشت. ٠٫٣٣ھر پاسخ درست یک نمره مثبت و نادرست 

 Bسری 

صفحھ زیر کھ مربوط بھ تنظیمات کاھش سربار زنده میباشد، انجام کدام تنظیمات بر اساس مبحث ششم مقررات در  -١
 ملی ساختمان مناسبتر و کاملتر است؟

  

  انتخاب گزینھ  -الف

  برای گزینھ   ASCE7-10انتخاب گزینھ  -ب

و ھمچنین انتخاب گزینھ  در قسمت  انتخاب گزینھ  -پ

  در قسمت  
  انجام ھمزمان موارد درج شده در گزینھ ھای ب و پ -ت
 در مورد معرفی و ترسیم المانھای دیوار برشی کدام گزینھ صحیح است؟ -٢



 
  معرفی شوند Shell-Thinدیوارھای برشی بتنی حتماً باید بھ صورت گزینھ  -الف
  ت.قابل قبول اس Shellمعرفی دیوارھای برشی کھ عملکرد حائل نیز دارند بھ صورت  -ب
  تعریف شوند. Membraneدیوارھای برشی بازشودار حتماً باید بھ صورت  -پ
یا  membraneدیوارھای برشی بتنی بدون بازشو اگر عملکرد دیوار حائل نداشتھ باشند میتواند ھم بھ صورت  -ت

Shell .معرفی شوند  
ناشی از بارھای جانبی کھ در زیر نمایش  بر اساس نتایج خروجی بھ دست آمده از جدول  -٣

و باالتر نمایش داده شده  ۵داده شده است، کدام گزینھ صحیح است؟ (بخشی از نتایج نمایش مربوط بھ طبقات طبقات 
 است. بقیھ نتایج ھم مشابھ این طبقات فرض نمایید)

  سازه دارای نامنظمی پیچشی نیست. -الف
  سازه دارای نامنظمی پیچشی است. -ب
  سازه دارای نامنظمی پیچشی شدید است. -پ
 سازه دارای نامنظمی پیچشی شدید بوده و باید برون از مرکزیت اتفاقی آن نیز تشدید گردد. -ت



  
این  ٢٩و  ٢٨میباشد. در مورد ردیفھای  AISC360صفحھ زیر مربوط بھ تنظیمات طراحی سازه فلزی طبق آیین نامھ  -۴

 صفحھ کدام گزینھ صحیح است؟
  تاثیر این دو گزینھ بر روی محاسبات جوش در طراحی اتصاالت توسط نرم افزار است. -الف
تاثیر این گزینھ ھا بر روی مقاومت برشی مقاطع نبشی میباشد کھ باعث کاھش ضخامت نبشی در محاسبھ مقاومت  -ب

  برشی اسمی میشود.
در  YESو گزینھ  ٢٨در ردیف  ERWتاثیر آن بر روی مقاومت برشی مقاطع باکس میباشد کھ در صورت انتخاب  -پ

  ضرب میشود. ٠٫٩٣در محاسبھ مقاومت برشی اسمی مقطع ضخامت جداره در ضریب  ٢٩ردیف 
در  YESگزینھ  و ٢٨در ردیف  SAWتاثیر آن بر روی مقاومت برشی مقاطع باکس میباشد کھ در صورت انتخاب  -ت

  ضرب میشود. ٠٫٩٣در محاسبھ مقاومت برشی اسمی مقطع ضخامت جداره در ضریب  ٢٩ردیف 
  



  
برای بررسی ترک یا عدم ترک خوردگی دیوارھای برشی در صفحھ زیر کدام گزینھ جھت مشاھده تنشھا باید انتخاب  -۵

 شود؟
 S11 -الف
 S22 -ب
 S12 -پ
 SMax -ت



 
  
ھای نرم افزار بھ صورت گرافیکی یک خروجی تصویری بگیریم بھ گونھ ای کھ عالوه میخواھیم از یکی از خروجی  -۶

بر خود سازه عنوان درج شده در باالی صفحھ کھ نمایشگر نوع خروجی است نیز در تصویر خروجی وجود داشتھ 
 باشد. از بین گزینھ ھای تصویر باید کدام گزینھ برای ایجاد این خروجی استفاده شود؟

   -الف
   -ب

  . -پ

  -ت



  
 در ھنگام ترسیم بر اساس انتخاب ھر کدام از گزینھ ھای شکل کدام مورد صحیح نیست؟ -٧

  
  ترسیم فقط در ھمان پالن انجام میشود one storyدر حالت  -الف
  (تراز پی) انجام میشود. baseترسیم در تمام طبقات بھ غیر از طبقھ  similar storyدر حالت  -ب
  ترسیم در تمام طبقات انجام میشود. All Storiesدر حالت  -پ
نشده باشند، ترسیم در آن طبقات  Similarاگر قبالً طبقات دیگر بھ طبقھ مورد نظر  Similar Storiesدر حالت  -ت

  تکرار نخواھد شد.
 در مورد گزینھ ھای ترسیم کدام مورد صحیح نیست؟ -٨

م است در محدوده مورد نظر برای ترسیم گرید الین مزاحمی حتماً الز Quick Drawبرای استفاده از ابزارھای  -الف
  وجود نداشتھ باشد.

گوشھ پانل  ۴الزم است کھ ھر  برای استفاده از گزینھ  -ب
  مورد نظر بھ ترتیب با موس کلیک شوند.

  برای ترسیم بازشو در دیوارھا کاربرد دارد. گزینھ  -پ

  برای ترسیم تیرھای فرعی کاربرد دارد. گزینھ  -ت
 در قسمت زیر کھ مربوط بھ ساخت مقاطع مستطیلی بتنی است کدام گزینھ صحیح نیست؟ -٩



  
  انتخاب شود، مقطع فقط برای تیرھا قابل استفاده است. M3 Designاگر گزینھ  Design Typeدر قسمت  -الف
تنگھای بستھ (خاموت) میباشد و تنھا برای ستونھا با  برای تعریف Tieگزینھ  Confinement Barsدر قسمت  -ب

  چیدمان مستطیلی آرماتور طولی قابل استفاده است.
انتخاب شود، نرم افزار با قطر  Reinforced to be Designedگزینھ  Check/Designدر صورتی کھ در قسمت  -پ

مجموع سطح مقطع مورد نیاز برای آرماتورھای معرفی شده برای آرماتورھای طولی کاری ندارد و بعد از طراحی میزان 
  طولی ستون را گزارش میکند.

  برای تعریف مشخصات آرماتورھای عرضی مقطع میباشد. Confinement Barsقسمت  -ت
 در مورد صفحھ زیر کھ مربوط بھ تنظیمات طراحی سازه بتنی میباشد، کدام گزینھ صحیح نیست؟ -١٠



  
مربوط بھ ضرایب جزیی ایمنی ھستند کھ این ضرایب باید از مبحث نھم  ١۵تا  ١٠ضرایب ارایھ شده در ردیفھای  -الف

  مقررات ملی استخراج شده و بھ نرم افزار تک بھ تک معرفی شوند.
انتخاب شود در طراحی ستونھا وقتی کھ لنگر خمشی صفر باشد، ستون تنھا  NOدر صورتی کھ گزینھ  ۵در ردیف  -ب

  د.برای نیروی محوری طراحی میشو
استخراج میشود. این ضریب فقط در ترکیب  ٢٨٠٠مربوط بھ ضریب نامعینی میباشد کھ از آیین نامھ  ٨ردیف  -پ

  بارھای پیش فرض نرم افزار تاثیر میگذارد.
پارامترھایی ھستند کھ بر اساس آن منحنی ھای اندرکنش نیروی محوری و لنگرھای خمشی بھ  ۴و  ٣ردیفھای  -ت

سھ بعدی ساختھ میشود. اضافھ کردن اعداد در این ردیفھا دقت ترسیم این نمودارھا را باالتر صورت سطوحی در فضای 
  میبرد.

  
  موفق باشید
  جعفری
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  امتحان پایانترم درس طراحی سازه ھای فوالدی یک

  دانشکده فنی مھندسی کبودراھنگ

  ٩۶-٩۵دوم نیمسال 

  دقیقھ ١٢٠وقت امتحان :

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

  است St37 در کلیھ سواالت فوالد از نوع 

در تیر با بارگذاری نمایش داده شده در شکل زیر ، مھار جانبی در بال فشاری فقط در دو انتھای آن موجود  -١
میباشد.  IPE200طبق معیار خمش محاسبھ شود. تیر با مقطع  Mریبدار مجاز است. حداکثر لنگر خمشی ض

 نمره) ٢٫۵( 

 
متر میباشد. با فرض اینکھ ضریب  ۵مقطع زیر مربوط بھ تیری با فاصلھ مھارھای جانبی بال فشاری برابر  -٢

Cb  باشد، حداکثر لنگر خمشی ضریبدار مجاز این تیر را محاسبھ نمایید. اندازه ھا بھ میلیمتر  ١٫۵برابر
 نمره) ٢٫۵میباشد. ( st37بوده و فوالد از نوع 

 
شکل زیر لنگرھای دو انتھای یک ستون ناشی از بارھای ثقلی بھ صورت ضریبدار را نمایش میدھد (بر  -٣

کیلونیوتن بھ صورت ضریبدار  ۴٠٠یک بار محوری فشاری  حسب واحد کیلونیوتن متر). این ستون تحت
و خمش حول محور قوی آن است. مقادیر نیروی  IPB200(فقط ناشی از بارھای ثقلی) میباشد. مقطع ستون 

محوری فشاری و لنگر خمشی بھ صورت ضریبدار و تشدیدیافتھ جھت طراحی این عضو را محاسبھ نمایید. 
 نمره)٢زلزلھ وارد نمیشود. ( بھ این عضو بار جانبی باد و



 
برای مقطع کامپوزیت نمایش داده شده در شکل زیر ، اگر این مقطع برای تیری با شرایط دو سر مفصل و  -۴

بار گسترده یکنواخت استفاده شده باشد، مطلوبست طراحی برشگیرھای این تیر برای حالتی کھ عملکرد 
 ٢۵٠سانتیمتر میباشند. مقاومت فشاری بتن  ۵عرض  بھ ۶کامپوزیت کامل باشد. برشگیرھا از ناودانی 

 نمره) ٢کیلوگرم بر سانتیمتر مربع فرض شود. (

 
متر و مقاومت   ٢*٢شده ، ستون در وسط کف ستون و یک پی بھ ابعاد در صفحھ ستون با مشخصات ارایھ  -۵

 خمشی ضریبدار بھکیلوگرم بر سانتیمتر مربع قرار گرفتھ است. بھ ستون نیرو محوری و لنگر  ٢١٠بتن 
با تنش گسیختگی  S400تن متر (حول محور عمودی) اعمال میشود. بولتھا از نوع  ٢٠تن و  ۵٠ترتیب 
میلیمتر میباشند. بررسی کنید کھ ابعاد کف ستون و بولتھا  ٢٢کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و بھ قطر  ۶٠٠٠

 نمره) ٣.  (مناسب میباشند یا خیر



  
  

  موفق باشید 
  جعفری

  


