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سزی اٍل

 )1در تیز ًشبى دادُ شدُ ثب فزض اثؼبد  ٍ fy=400 Mpa ٍ f'c=30 Mpa ٍ h=600 mm ٍ b=300 mmثبرگذاری
 qL=18 KN ٍ qD=25 KNهَارد سیز را ثدست آٍرید.
لٌگز هٌفی سوت چپ qln2/16
لٌگز هٌفی سوت راست qln2/10

مقطع A
3Ø 22

3Ø 22

2Ø 25

0.3 m

Ln=8 m

3Ø 20

0.3 m

الف) خیش آًی ًبشی اس ثبر هزدُ ٍ سًدُ
ة) خیش دراس هدت را پس اس اجزای تیغِ ّبی هیبًی ثب فزض سهبى  8هبُ پس اس ثزداشتي قبلت تیز هحبسجِ کٌید ٍ ثب هقدار هجبس
هقبیسِ ًوبیید (.هقدار ثبر تیغِ ّب  35درصد ثبر سًدُ دائوی در ًظز ثگیزید.
ج) ػزض تزک را در هقطغ  Aاس تیز هحبسجِ ًوَدُ ٍ کٌتزل ًوبیید.

 )2تیز سیز را در ًظز ثگیزید.

مقطع A

3Ø 22

2Ø 20
3Ø 22

Ø10@100 mm

3Ø 20

2Ø 25

0.6 m

0.6 m

Ln=8 m

Ø 10@100mm

b=300 mm
h=600 mm

qL=15 KN/m
qD=25 KN/m

f'c=30 Mpa
3Ø 20

fy=400 Mpa
2Ø 25

مقطع A

الف)تحت ثبر قبئن گستزدُ  quهطلَة است طَل هْبری هیلگزد ّبی ثبال در تکیِ گبُ ثب استفبدُ اس رٍاثط کلی ٍ سبدُ شدُ؟
ة) طَل هْبری هیلگزد ّبی ثبال را ثدٍى استفبدُ اس خن ثدست آٍریدٍ سپس ایي طَل را ثب استفبدُ اس خن  90درجِ ٍ  180درجِ؟
ج)هحل قطغ تئَریک ٍ ػولی هیلگزد ّبی ٍسط دّبًِ( )2Ø 25را تؼییي ًوبیید( هقطغ  ٍ )Aکلیِ کٌتزل ّبی السم را اًجبم دّید.

 )3در یک ستَى هزثؼی ثب اثؼبد  ،400mmاس 8Ø 20ثب تَسیغ در چْبر ٍجِ هقطغ استفبدُ شدُ است ٍ هیلگزد ّبی ػزضی ثِ
صَرت تٌگ ثستِ ٍ ثب چیدهبىّ Ø 10@100mmستٌد .طَل ٍصلِ هیلگزد ّبی طَلی ستَى را اس ًَع پَششی ٍ در ّز یک اس
حبالت سیز تؼییي کٌیدfy=400 Mpa ٍ f'c=30 Mpa.
الف) ّوِ هیلگزد ّب در یک هحل ٍصلِ شًَد( ثبر هحَری فشبری خبلص)
ة) ستَى تحت ثبر هحَری فشبری ٍ لٌگز خوشی ثِ طَری کِ تؼدادی اس هیلگزد ّب تحت کشش قزار گیزًد ثب فزض ایٌکِ ًیوی اس هیلگزدّبی
طَلی ٍصلِ شًَد.

