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  .زومي به حل سوال اول نداريدچنانچه خواهان تاثير امتحان ميان ترم مي باشيد، ل-1: نكته

  .ممنوع مي باشد و تمرينهاي حل شده بجز جزوه درسي استفاده از بقيه منابع- 2        

 بهشتي: موفق باشيد 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

9.5 m 

wu 

9.0 m 

300 mm  

510mm  

120 mm  

8Φ30 

2Φ20 

300 mm  300 mm  

60 

480 mm  

  

بار (موارد ذيل را محاسبه نماييد  شده نشان دادهبا مقطع  متر  0/9با دهانه آزاد  دو سر ساده تير براي -1

  ).بار مرده است% 40مي باشد و بار زنده  نيز مرده شامل وزن تير

  .به لحاظ خمش واردهمرده و زنده  مقدار حداكثر بار  )الف

 حداكثرميزان فوالد عرضي در مقطع بحراني براي  )ب

در نظر     Φ10خاموتهاي دو شاخه را (نيروي برشي 

  .)بگيريد

فوالد  بعد بايد فوالد حداقل عرضي قرار دهيم و همچنين ديگر  نياز به ي را كه از آن بههاي محل)ج

  بيابيدرا نداريم عرضي 

Es=2x10 و  f’c=25 MPa   , fy=400 MPaو 
5
 MPa 

  

  

  نده  براي تيرزرده و محاسبه حداكثر بار م)مطلوبست  الف-2

براي بار بلند  مسئله اول به جهت كنترل تغيير مكان بر اساس آيين نامه آبا 

قطعات غير سازه اي  بهاست كه كف تير بخشي از چنانچه   ،سال 1مدت در 

بار دائمي شامل فقط بار مرده  .هستند ولي افتادگي زياد آسيبي در اين قطعات ايجاد نمي كند متصل

  مقايسه جوابها در مسئله اول و دوم چه برداشتي داريد؟از . است

، سن %50رطوبت محيط  ) ACI 435( بر اساس يند مجزا ضرايب خزش و جمع شدگيآاز فر) ب

ميزان تغيير مكان را براي بارهاي بدست آمده  ،در رطوبت روز بعد از عمل آوري اوليه 20بارگذاري 

  .كنترل نماييد

 

  

 wD=40در مسئله قبل چنانچه بار مرده و زنده به ترتيب  محل قطع ميلگردهاي خمشي مثبت را-3

kN/m  وwL=15 kN/m تير در  ميلگردها تا تكيه گاه ادامه يابد را % 50تصميم بر آن باشد كه  باشد و

      بتدر محاسبه مقاومت خمشي مث( محاسبه كنيدو كنترلهاي الزم  كروكيرسم  مسئله اول بر اساس 

  )چرا؟. مي توان از وجود فوالد فشاري صرفنظر نمود

  

 


