
حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

۱مقاومت مصالح,مقاومت مصالح 

يك ۱ ۰۰ ۶۱۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي صنايع (كارداني ),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي
 - ,مهندسي۱۱۲۲۰۰۹مديريت پروژه (چندبخشي ),مهندسي عمران - سازه هاي هيدروليكي,مهندسي عمران-راه وترابري 

۱۳۱۳۰۴۸ - ,مهندسي راه آهن - سازه هاي ريلي۱۳۱۳۰۴۳عمران 

 به هم متصل شده اند و تحت بارگذاري نشانC از جنس آلومينيوم در نقطه CD و ACدو ميله توپر استوانه اي 
داده شده قرار دارند. مطلوبست محاسبه:  

CD  و AB، BCالف: تنش در قسمتهاي 
Cب: تغييرمکان نقطه 

GPaEAl 70

1-

استفاده از ماشين حساب مهندسي مجاز است

 نمره۲,۴۱ 

، از دو اليه آلومينيومي و يک اليهmm3015و با مقطع مستطيلي به ابعاد 250mmيک ميله به طول
از جنس برنج تشکيل شده که به هم جوش شده و يک مقطع يکپارچه ساخته اند. اگر ميله تحت نيروي محوري 

30KN:قرار گيرد، مطلوبست محاسبه تنش عمودي 
الف: در اليه هاي آلومينيومي

ب: در اليه برنجي

GPaEAl 70

GPaEBr 105

 نمره۲,۹۰ -2
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

۱مقاومت مصالح,مقاومت مصالح 

۰۰ يك۱ ۶۱۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي صنايع (كارداني ),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي
 - ,مهندسي۱۱۲۲۰۰۹مديريت پروژه (چندبخشي ),مهندسي عمران - سازه هاي هيدروليكي,مهندسي عمران-راه وترابري 

۱۳۱۳۰۴۸ - ,مهندسي راه آهن - سازه هاي ريلي۱۳۱۳۰۴۳عمران 

مطلوبست محاسبه:
 درجه را در محور آلومينيومي توخالي استوانه اي نشان داده شده به۳ که زاويه پيچش Tالف: گشتاور پيچشي 

وجود مي آورد.
 در يک محور توپر استوانه اي با سطح مقطعي برابرسطح مقطعTب: زاويه پيچش ايجاد شده بر اثر همان گشتاور 

قسمت الف.
GPaGAl 77

 نمره۲,۹۰ -3
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

۱مقاومت مصالح,مقاومت مصالح 

۰۰ يك۱ ۶۱۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي صنايع (كارداني ),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي
 - ,مهندسي۱۱۲۲۰۰۹مديريت پروژه (چندبخشي ),مهندسي عمران - سازه هاي هيدروليكي,مهندسي عمران-راه وترابري 

۱۳۱۳۰۴۸ - ,مهندسي راه آهن - سازه هاي ريلي۱۳۱۳۰۴۳عمران 

 که مي توان به عضو وارد کرد بدون اينکه تنش هاMبراي عضوي با سطح مقطع نشان داده شده، لنگر ماکزيمم 
از مقادير مجاز داده شده فراتر رود را تعيين کنيد. 

تنش مجاز کششي:

26000)(
cm
kg

all 

تنش مجاز فشاري:

215000)(
cm
kg

all 

 نمره۲,۹۰ -4

 که بوسيله ميخ2cm قرار دارد از سه تخته هريک به ضخامتVسطح مقطعي از يک تيرکه تحت برش عمودي 

  و نيروي برشي مجاز هر3cmبه هم متصل شده اند، تشکيل شده است. اگر فاصله بين ميخ هادر طول تير  

150ميخ  kg باشد، مقدار نيروي برشي مجاز V .را بدست آوريد 

 نمره۱,۹۳ -5
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

۱مقاومت مصالح,مقاومت مصالح 

۰۰ يك۱ ۶۱۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي صنايع (كارداني ),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي
 - ,مهندسي۱۱۲۲۰۰۹مديريت پروژه (چندبخشي ),مهندسي عمران - سازه هاي هيدروليكي,مهندسي عمران-راه وترابري 

۱۳۱۳۰۴۸ - ,مهندسي راه آهن - سازه هاي ريلي۱۳۱۳۰۴۳عمران 

حالت تنش صفحه اي درشکل زير بر روي يک سطح از فوالد وجود دارد. مطلوبست محاسبه:
الف: مقدار تنش هاي اصلي و زاويه محورهاي اصلي با افق

ب: مقدار تنش برشي ماكزيمم در صفحه 

 نمره۰,۹۶ -6
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