
  امتحان پايانی درس طراحی سازه ھای فو�دی يک
  دانشگاه دولتی م�ير

  93-92نيمسال دوم 

  دقيقه 160وقت امتحان : 

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

  است. ST37در تمامی سوا�ت فو�د از نوع 

  دلخواه برای حل مساله در نظر گرفته شود.در صورت وجود ھر نوع نقص احتمالی در سوا�ت ، فرضيات 

است، مطلوبست کنترل کفايت ارتفاع و ضخامت سخت  2IPE180در کف ستون شکل زير که مربوط به ستون با مقطع  -1
سخت کننده سانتيمتر و  2به ضخامت  50*50کننده ھای کف ستون و کفايت بولتھای کف ستون.  ابعاد کف ستون 

سانتيمتر ميباشند. کف ستون تحت بارھای محوری فشاری و نيروی برشی  15ارتفاع  سانتيمتر و 1ھای به ضخامت 
تن است.  25تن و نيروی برشی ضريبدار  12و  30ميباشد. بارھای محوری بدون ضريب مرده و زنده به ترتيب برابر 

 نمره) 4د. ( ميباشند. سطح برش از قسمت رزوه شده عبور ميکن S340ميليمتر و از نوع  22بولتھا به قطر 

  
اگر بار مرده سه برابر بار متر است.  3.2مقطع نمايش داده شده در شکل زير مربوط به يک ستون با ارتفاع آزاد  -2

زنده باشد، مطلوبست تعيين ظرفيت باربری فشاری اين ستون در حالت بدون ضريب . ستون را در ھر دو جھت جزيی 
 ره)نم 4از يک قاب مھاربندی شده فرض نماييد. (



  
متر و فاصله عرضی محور  6برابر  IPE200پ�ن زير مربوط به يک سقف کامپوزيت است. طول تير افقی با مقطع  -3

متر است. بر اين اساس مطلوبست تعيين حداکثر لنگر خمشی ضريبدار قابل تحمل  1.6اين تير با دو تير موازی آن 
 15توسط مقطع در حالت کامپوزيت تنھا بر اساس معيار خمش. نيازی به کنترل بقيه ضوابط نيست. ضخامت دال بتنی 

 نمره ) 2.5مگاپاسکال است. (  25بتن  سانتيمتر و مقاومت فشاری

  

متر ميباشد. بال فشاری  4مقطع نمايش داده شده در شکل زير  مربوط به يک تير طره با بار گسترده يکنواخت و طول  -4
اين تير فقط در انتھای گيردار اتصال مھار جانبی شده است. بر اساس معيارھای خمش و برش حداکثر بار گسترده 

  نمره) 4( اين تير در حالت ضريبدار را به دست آوريد.قابل اعمال به 



  

اگر مقطع نمايش داده شده تحت لنگر خمشی برابر نصف لنگر پ�ستيک خود حول محور ضعيف آن باشد  4در سوال  -5
و ع�وه بر اين لنگر خمشی يک بار محوری کششی نيز به مقطع اعمال شود، حداکثر مقدار مجاز اين بار محوری 

در  Mpy=Zy*Fyول محور ضعيف را برابر کششی در حالت ضريبدار را به دست آوريد. مقدار لنگر مقاوم اسمی ح
 نمره ) 3نظر بگيريد. مقطع حول محور قوی خود تحت خمش نيست. (

يک عضو کششی استفاده شده باشد. جھت اتصال اين مقطع از  فرض کنيد که جھت 4مقطع نمايش داده شده در سوال  -6
. جھت  دو ورق اتصال در دو بال با� و پايين آن استفاده شده است و در جان از ورق اتصالی استفاده نشده است

. ظرفيت کششی اين مقطع در حالت ضريدار چه وسيله اتصال موجود است 4اتصال ورق به با� ستون در ھر رديف 
جھت محاسبه سطح مقطع موثر مقطع تمامی فرضيات ممکن قابل قبول را  Uخواھد بود؟ جھت محاسبه ضريب  مقدار

 نمره) 2.5در نظر گرفته و نھايتاً از مقدار بزرگتر استفاده نماييد. (

  موفق باشيد

  جعفری

   



  2امتحان پايانی درس طراحی سازه ھای فو�دی 
  دانشگاه دولتی م�ير

  93-92نيمسال دوم 

  دقيقه 180قت امتحان : و

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

  است.  ST37در تمامی سوا�ت فو�د از نوع 

  در صورت وجود ھر نوع نقص احتمالی در سوا�ت ، فرضيات دلخواه برای حل مساله در نظر گرفته شود.

در يک اتصال گيردار تير به ستون مربوط به يک قاب خمشی با سطح شکلپذيری متوسط مطلوبست کنترل لزوم يا عدم  -1
لزوم استفاده از ورقھای پيوستگی در جان ستون. ھمه کنترلھای ضروری را انجام دھيد. نيازی به طراحی ورق 

اتصال از طريق بال ستون است. تير در  است. IPB240و ستون از مقطع  IPE220پيوستگی نيست. تير از مقطع 
طبقه آخر ساختمان واقع شده است و به ستون تنھا از يک سمت آن تيری با اتصال گيردار متصل شده است. لنگر 

ضخامت ورقھای اتصال دو بال با� و برابر لنگر پ�ستيک مقطع فرض نماييد.  1.5خمشی جھت طراحی اتصال را 
 نمره) 4متر در نظر بگيريد.  (سانتي 2.5پايين تير را ھم 

 

مطلوبست طراحی ورق اتصال دو بادبند در وسط با انجام کليه کنترلھای  2UNP80برای يک بادبند ضربدری با مقطع  -2
�زم. جوش را به صورت کارگاھی با کنترل چشمی در نظر گرفته و الکترود را نيز يک الکترود سازگار با قطعات در 

 نمره) 4نظر بگيريد. (

 
 

به تير اصلی  IPE140برای اتصال تير فرعی  با جفت نبشی جان مطلوبست طراحی يک اتصال مفصلی تير به تير -3
IPE220 تن ميباشد. جوش به صورت کارگاھی با کنترل چشمی با الکترود  2. اتصال تحت واکنش ضريبدارE60 

 نمره) 4ميباشد. ( 

 

 رق بدون حضور سخت کننده است.مقطع نمايش داده شده در شکل زير مربوط به يک تيرو -4

 
  نمره) 1.5حداکثر نيروی برشی ضريبدار که اين تيرورق ميتواند تحمل نمايد چه مقدار خواھد بود؟ (   -الف
تن باشد ، جوش اتصال بال به جان تيرورق را طراحی  50اگر حداکثر نيروی برشی ضريبدار وارد بر تيرورق  -ب

  نمره) 1.5در نظر بگيريد. ( E70رل چشمی و از الکترود نماييد. جوش را کارخانه ای با کنت
اگر داخل جان تيرورق از سخت کننده به فواصل ھر يک متر در راستای طولی تير استفاده شود، حداکثر نيروی  -پ

  نمره) 2برشی ضريبدار قابل تحمل توسط تيرورق با لحاظ کردن اثر ميدان کشش چه مقدار خواھد بود؟ ( 



  

به صورت اصطکاکی  استفاده شده است و سطح تماس پيچھا   A490ل زير که از پيچھای پرمقاومت در اتصال شک -5
ميباشند. از کنترل مقاومت اتکايی  M20را محاسبه کنيد. پيچھا از نوع  Pميباشد، حداکثر نيروی ضريبدار  Aدر ک�س 

  نمره) 3و فواصل سوراخھا از ھم و از لبه ورق صرفنظر کنيد. (

  



  پايانی درس کاربرد نرم افزار در مھندسی عمران امتحان
  موسسه غيرانتفاعی عمران و توسعه ھمدان

  93-92نيمسال دوم 

  دقيقه 50وقت امتحان : 

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

  

 نمره ) 2مفاھيم خواسته شده زير را در يک جمله کوتاه توضيح دھيد (  ETABS2013در منوی زير از  -1

  چيست ؟ Ecc Ratio –الف 
  چه کاربردی دارد ؟ Overwrite Eccentricities -ب

  ؟ Base Shear Coefficient, C –پ 
  ؟ Building Heigth Exp , K -ت

  

 )نمره 2ماتی بايد انجام گيرد ؟ ( زير چه تنظي برای تعريف يک عضو با اتصا�ت مفصلی در دو انتھای خود در صفحه -2

  



در صفحه زير که مربوط به تنظيمات طراحی اسکلت فلزی است مفاھيم خواسته شده زير را در يک جمله کوتاه توضيح  -3
 نمره )2(  و بيان کنيد که بر چه مبنايی تعيين ميشوند؟ دھيد

  ؟  Framing Type –الف 
  ؟ Analysis Method -ب

 ؟ Design System Omega0 –پ 

 Second order method -ت

 

 
 

 2در صفحه زير که مربوط به تعريف مقاطع مستطيلی بتنی است به سوا�ت زير به صورت مختصر پاسخ دھيد. ( -4
 نمره)

  غيرفعال است؟ Spiralsچه مفھومی دارند و چرا گزينه  Spiralsو  Tiesگزينه ھای  -الف
  چه تفاوتھايی با ھم دارند؟ Reinforcement to be designو   Reinforcement to be checkedگزينه ھای  -ب



  
است اگر بخواھيم نرم افزار ميزان  safe14در صفحه زير که مربوط به تنظيمات نمايش آرماتورھای طولی پی در  -5

متر را به صورت ھمزمان در ھر سانتي 15به فواصل ھر  20آرماتورھای تقويتی اضافه بر آرماتور سراسری  نمره 
نمايش دھد چه تغييراتی در تنظيمات فعلی  25دو قسمت با� و پايين پی به صورت تعداد آرماتور مورد نياز به نمره 

 نمره) 2آن بايد داد ؟ ( 



  
  

  موفق باشيد
  جعفری

زمان تحويل پروژه : يک ھفته بعد از آخرين امتحان کتبی. پروژه به صورت انجام مراحل مدلسازی ، آناليز و طراحی 
مراحل انجام  نمره ) باشد. 2(  safeنمره ) و فايل  ETABS  )8يک سازه بتنی يا فو�دی با نقشه دلخواه شامل فايل 

حاصل کار پروژه به صورت  ام توضيح داده شده است.شده در حدی است که در ک�س درس به صورت گام به گ
در صورتی که  مشخص شود که پروژه توسط شخص ديگری جز  حضوری بايد توسط ھر دانشجو تحويل داده شود.

  خود دانشجو انجام شود نمره ای به پروژه داده نخواھد شد.

   



  امتحان پايانی درس طراحی سازه ھای فو�دی يک
  ان و توسعه ھمدانموسسه غيرانتفاعی عمر

  93-92نيمسال دوم 

  دقيقه 180وقت امتحان : 

  استفاده از کتاب و جزوه و ماشين حساب به صورت شخصی مجاز است.
  است. St37در تمامی سوا�ت فو�د از نوع 

. کف ستون را به (طول و عرض) در يک کف ستون با مشخصات داده شده مطلوبست تعيين فقط ابعاد کف ستون -1
فرض نماييد. ستون وسط کف ستون و کف ستون وسط يک  1.5صورت يک مستطيل با نسبت طول به عرض 

متر قرار گرفته است. به کفستون فقط بار محوری فشاری مرده و زنده بدون  1.2*1.2پی مربعی شکل به ابعاد 
است و مقاومت فشاری بتن پی نيز  IPE200تن وارد ميشود. ستون با مقطع دوبل  20و  35ضريب به ترتيب 

 نمره) 2.5مگاپاسکال است. (  25

 

تن از مقطع نبشی تک بر اساس  20مطلوبست طراحی يک عضو خرپايی برای تحمل يک نيروی کششی ضريبدار  -2
متر است و اتصال عضو فقط از طريق يکی از دو بال است. اتصال از طريق  3مشخصات داده شده. طول عضو 

 Uبرای محاسبه ضريب ميليمتر است که در يک رديف به موازات نيرو قرار گرفته اند.  20سه پيچ به قطر 
 4بيشترين مقدار ممکن و مجاز طبق آيين نامه را در نظر بگيريد. نيازی به در نظر گرفتن برش قالبی نيست. (

 نمره)

 

را برای کمانش در صفحه قاب به دست آوريد. قاب نشان داده شده به  ABدر قاب شکل زير ضريب طول ستون  -3
. نحوه به صورت به ھمچسبيده ھستند 2IPE200ستونھا  و IPE240صورت مھاربندی نشده است. تيرھا 

 نمره) 3قرارگيری ستونھا و تيرھا به گونه ای است که محور کمانش به موازات جان ستون و بال تيرھا است. (

  



برای ستون با مشخصات زير مقدار لنگر خمشی و نيروی محوری ضريبدار تشديديافته را محاسبه کنيد. بار  -4
تن آن ناشی از اثر زلزله است. طول مھار  60تن و فشاری است که از اين مقدار  100تون محوری ضريبدار س

تن متر به صورت انحنای مضاعف وارد  14و   8متر است و به ستون لنگرھای خمشی ضريبدار  5نشده ستون 
اثر زلزله است.  درصد ناشی از اثر بارھای ضريبدار مرده و زنده و مابقی ناشی از 40ميشود که از اين مقدار 

بوده و حول محور قوی خود تحت خمش است. ستون در صفحه خمشی جزيی از يک  IPB240مقطع ستون 
تن است و به اين  800مجموعه نيروھای محوری ستونھای طبقه به صورت ضريبدار  سيستم قاب خمشی است.

 3نيروی برشی در اين طبقه  تن وارد ميشود. مقدار جابه جايی نسبی ناشی از اين 100طبقه نيروی برشی 
 نمره) 3سانتيمتر است. ( 

 

را  IPEبا ورق تقويت در نظر بگيريد. مقطع  IPEبرای تير نمايش داده شده در شکل زير مقطعی مناسب از تير  -5
درصد لنگر خمشی ماکسيمم طراحی کنيد. کنترل خيز را بر اساس ممان اينرسی  مقطع با ورق  50بر اساس 

تقويت در نظر بگيريد. کنترل برش انجام گيرد ولی نيازی به کنترل ارتعاش نيست. طول ورق تقويتی را بر اين 
ورق انجام گيرد و ع�وه بر دو راستای درصد ضخامت  75اساس که انتھای ورق تقويتی با بعد جوشی بيشتر از 

محاسبات را با فرض مھار جانبی کامل در بال  طولی در راستای عرضی ورق نيز جوش انجام گيرد محاسبه کنيد.
خيز ماکسيمم تير با بارگذاری نمايش داده شده  بار وارد شده بر تير به صورت ضريبدار است. فشاری انجام دھيد.

 نمره ) 4.5اسبه ميشود. ( مح 48EI3P.L/از رابطه 

 

  

  

استفاده ميشود مطلوبست تعيين حداکثر ارتفاع طره برای مقطع نمايش داده در شکل زير که به عنوان يک تير  -6
مناسب برای جان و حداکثر ضخامت بال و ھمچنين حداکثرفاصله مھارھای جانبی در بال فشاری به گونه ای که 

. برای تعيين حداکثر فاصله مھارھای ھمان لنگر پ�ستيک مقطع در نظر گرفتبشود لنگر مقاوم اسمی مقطع تير را 
 نمره ) 3. (جانبی ارتفاع جان و ضخامت بال را حداکثر مجاز به دست آمده ( پس از رند کردن ) در نظر بگيريد 



  
  موفق باشيد

  جعفری

   



 

 

  امتحان پايانی درس طراحی سازه ھای فو�دی دو
  عمران و توسعه ھمدانموسسه غيرانتفاعی 

  93-92نيمسال دوم 

  دقيقه 180وقت امتحان : 

  استفاده از کتاب و جزوه و ماشين حساب به صورت شخصی مجاز است.
در نظر گرفته  E70يا  E60است. الکترود را سازگار با فلز جوش از نوع  St37در تمامی سوا�ت فو�د از نوع 

  کليه جوشھا کارگاھی با کنترل چشمی ھستند. �زم است کنترل نماييد. و حداقل و حداکثر بعد جوشھا را ھر جا که
  
در تير شکل زير موقعيتھای مناسب برای قرارگيری سخت کننده ھا را بر اساس معيار برش تعيين کنيد. ھر  -1

جا که مجاز است از اثر ميدان کشش نيز استفاده کنيد.  طراحی را بر اساس کمترين تعداد سخت کننده ھا 
سخت کننده ھا را به صورت تک در يک سمت جان  انجام دھيد. بار وارد بر تير به صورت ضريبدار است.

 نمره) 5(  تيرورق در نظر بگيريد.

  
مطلوبست طراحی يک اتصال مفصلی تير به ستون از نوع ورق نشيمن و سخت کننده ذوزنقه ای شکل وقتی  -2

 IPB400به يک ستون با مقطع  IPE300تن از يک تير  با مقطع  30که اتصال برای انتقال واکنش ضريبدار 
 نمره) 4مورد نظر باشد. ( 

  
. طراحی را برای لنگر خمشی ضريبدار IPE300مطلوبست طراحی ورق وصله جان برای يک تير با مقطع  -3

 نمره) 4انجام دھيد. ( تن  6تن متر و نيروی برشی ضريبدار  10

 
به صورت اصطکاکی استفاده شده است. قطر  A490در يک اتصال پيچ و مھره ای از پيچھای پرمقاومت  -4

شی و نيروی کششی به ميباشد. حداکثر نيروی بر  Bميليمتر است. سطح تماس قطعات در ک�س  24پيچھا 
صورت ھمزمان که ھر پيچ در حالت ضريبدار ميتواند تحمل نمايد چقدر است؟ سطح برش از قسمت دندانه 

 نمره) 3شده عبور ميکند. پيچھا تحت برش يک طرفه بوده و در اتصال ورق پر کننده ای وجود ندارد. ( 

 



برای حد شکلپذيری کم. در بادبند  2UNP180مطلوبست طراحی اتصال ميانی در بادبند ضربدری با مقطع  -5
 نمره)4(  تن ايجاد شده است.  180تحت ترکيب بارھای تشديد يافته نيروی محوری 

 
  موفق باشيد

  جعفری

   



  امتحان پايانی درس تحليل سازه دو
  موسسه غيرانتفاعی عمران و توسعه ھمدان

  93-92نيمسال دوم 

  دقيقه 210وقت امتحان : 

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

مقادير لنگرھای انتھايی اعضا را به تير چند دھانه نمايش داده شده در شکل زير را به روش شيب افت تحليل کرده و  -1
برای  تمام دھانه ھا يکسان است.  EIدست آوريد. بار متمرکز نشان داده شده در وسط دھانه وارد شده است. مقدار 

 نمره) 4(  مقادير ارايه شده برای طول دھانه ھا بر حسب فوت است.

  

  

)، بردار نيروھای گره Sماتريس سختی  (اگر مساله يک را بخواھيم به روش ماتريسی حل نماييم مطلوبست محاسبه  -2
) برای کل تير. نيازی به محاسبه بردار Pfی () و بردار نيروھای گره ای ناشی از بارھای خارجی بين گره اPای (

 نمره) 4تغيير مکانھای گره ای و بقيه موارد مشابه ديگر نيست. ( 

  
، برش در سمت  Aدر تير نمايش داده شده در شکل زير مطلوبست ترسيم نمودارھای خط تاثير برای واکنش تکيه گاه  -3

 نمره) AB .   )3و لنگر خمشی در وسط دھانه  Bراست تکيه گاه 

a=6m , b=1.5m , c=3m 
 

 
 

تن و بار  3متر حرکت ميکنند. بار متمرکز سمت چپ برابر  2يک جفت بار متمرکز به فاصله  3بر روی تير مساله  -4
در چه حالت و به چه مقدار رخ  Aواکنش تکيه گاه قدر مطلق تن است. مقدار ماکسيمم  5متمرکز سمت راست برابر 

 نمره) 2ميدھد. حا�ت محتمل مختلف را کنترل نماييد. ( 

  
قاب نمايش داده شده در شکل زير را به روش توزيع لنگر تحليل نماييد و لنگرھای انتھايی اعضا را به دست آوريد.  -5

 نمره ) 4( 

 
q= 3t/m , l=8m , h=4 m 

 



 
 3( تقريبی پرتال تحليل نماييد و واکنشھای تکيه گاھی را به دست آوريد.به روش قاب نشان داده شده در شکل زير را  -6

 نمره)

  
  موفق باشيد

  جعفری


