
 تعالی بسمه

 تحقیقات  و علوم  واحد  اسالمی آزاد دانشگاه

 1402-1401اول   سالنیم دانشکده فنی و مهندسی ترم پایان  امتحانی سؤاالت

 ی متعلق یی:  دکتر محمد آقااستاد نام  مقاومت مصالح :  درس  عنوان  25/10/1401: امتحان تاریخ  قه یدق 100: پاسخگوئی زمان مدت 
 گردد  تکمیل استاد توسط قسمت این 

    مجاز نیست                      استفاده از ماشین حساب:                    مجاز است   امتحان  جزوه /کتاب باز است    است    ستهامتحان  جزوه /کتاب ب 

 گردد   تکمیل دانشجو توسط قسمت این  : خانوادگی نام و نام  : دانشجویی شماره  : صندلی شماره  : رشته 

 ساعت هوشمند از طرف دانشجو در جلسه امتحان پایان ترم به هیچ عنوان مجاز نیست.به همراه داشتن تلفن همراه، لپتاپ، تبلت، 

 اعالم خواهد شد و الزم است دانشجویان برای مشاهده نمره و اعتراض به این سایت مراجعه نمایند.  edu.iau.ac.irنمرات در سایت 
 

بدیهی است که به درخواست های تجدید نظری که مبنای آن ، لذا نمره نهایی در سامانه آموزشی در نظر گرفته شودضروری است سهم نمرات میان ترم و پروژه / تحقیق پیش از ورود 

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. ،نمره پروژه / تحقیق و نمره میان ترم باشدمنظور نشدن تغییر یا 

 : ترم  میان نمره 4 : تحقیق /پروژه نمره 0 : ترم  پایان امتحان نمره 16
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با جوشکاری در امتداد مارپیچی که با صفحه   tمجهول ای به ضخامت از صفحه 300mmلوله فوالدی به قطر خارجی   -1

برای این سازه در نظر گرفته شود.  3اگر ضریب اطمینان سازد ساخته شده است. درجه می  25عمود بر محور لوله زاویه 

 نمره(  4)  مطلوب است محاسبه کنید حداقل ضخامت مورد نیاز ورق چقدر باید باشد.

 

σu=450MPa 

τu=300MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از جنس   BCاز جنس برنج و تکه  ABدر دو انتها مقید شده است. تکه  BCو  ABیک میله شامل دو تکه استوانه ای  -2

 نمره(  4درجه سانتیگراد باال می بریم. ) 42است. می دانیم میله در حالت اولیه بدون تنش است. دما را   مآلومینیو

𝑬𝒃برنج:   = 𝟏𝟎𝟓𝑮𝒑𝒂 , 𝜶𝒃 = 𝟐𝟎. 𝟗 × 𝟏𝟎−𝟔
°𝑪⁄ 

𝑬𝒃: مآلومینیو = 𝟕𝟐𝑮𝒑𝒂 , 𝜶𝒃 = 𝟐𝟑. 𝟗 × 𝟏𝟎−𝟔
°𝑪⁄ 

   BCو   ABالف(تنش های عمودی در تکه های 

   Bب( مقدار جابجایی نقطه 
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که می توان به این شفت    Tدو شفت مطابق شکل زیر به یکدیگر متصل شده اند. مطلوب است محاسبه حداکثر لنگر  -3

 نمره(  4اعمال کرد؟ )

 

 

به تیر کانال شکل زیر وارد می شود. ممان ها در تیر در یک   M=15KN.mدو ممان مساوی و خالف جهت با مقدار  -4

 نمره(  4)که در وسط است( )Eو   Dو  Cصفحه افقی وارد می شود. تعیین کنید تنش در نقطه 

 
 


