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 باسمه تعالي                                                        

                                                     

 دانشکده:  مکانیک يمهندس :میدترم  98 -99   مونیمسال د استفادهازکتابوجسوات مجاز □ مجازغیر 

 هاوجداولادهازفرمولاستف مجاز □ مجازغیر  نام درس:   1مقاومت مصالح  :و مقطع رشته تحصیلی  کارشناسي-مکانیک 

............. شماره دانشجویی: ............... معمولیحساباستفادهازماشین مجاز  مجازغیر □ نام و نام خانوادگی:

 ریسیاستفادهازماشینحسابقابلبرنامه مجاز □ مجازغیر   زمان برگساری:     5/4/1399   صبح 9   مدت آزمون: ساعت  2:30  



 نماینذ استفاده پاسخ ارسال جهت دریافت( از اطمینان )بخاطر hasadigilani@gmail.com پشتیبان ایمیل زا دانشگاه، سامانه مسیر بر عالوه تواننذ می گرامی دانشجویان توجه: 

 

20تا اتصال ٍزًٔ (1 KNW  ِتِ ًقط ٕ A ِّا( در شکل)هحل تقارب ه٘ل (P-1) هطلَتست 

 :A  ٕ هحل ًْاٖٗ ًقطِ       

a) (01    )تارال اعو در اثر                   نمرهW  50)اگر mm

AB AC ADd d d  )  . 

b) (52    )65پس از             نمره oC کردى ه٘لِ گرم ٕ AB  ٍ35 oC ه٘ل کردى سرد ِٕ  AD  

611.7 اگر) ، Wتاراعوال ٍ                       10 / , 200Co Gpa

St StE    

                                   ٍ 623.6 10 / , 70Co Gpa

Al AlE    دٌتاش).           

                                          

 

 (P-1شکل )                                                                                                                         

30تا تکِ٘ تر استَأً ترًجٖ تقطر CDE  صلة ِه٘ل (2 mm  ٔدر ًقطD  شکلهطاتق (P-2)  ٓتَسط هْر ٍC  

2راِّ تا گامتک        mm 20ازجٌس فَالد تقطر mm  ّٔوچٌ٘ي تا پ٘ي در ًقط ٍE   هفصل شدُ است، اگر کل     

20هجوَعِ در دهإ اٍل٘ٔ        oC  ست اًدازٓ تٌش ٍ تغ٘٘ر طَل استَأً ترًجٖهطلَتتدٍى تٌش تاشٌد: 

c) (02    )65درصَرت حرارت دادى استَأً ترًجٖ تا    نمره oC . 

d) (51    )کردى هْرٓ درصَرت سفت    نمرهC (پس از
3

1
4

 ( تا فرض    aدٍر چرخش( ٍ اعوال شرط ) 

                                                                                620.9 10 / , 105 , 200Co Gpa Gpa
Br Br StE E                           .                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                 (P-2شکل )                                                                                                                                           

 

 

45ِٕ کِ تا ّن زاٍٗجسن ٗک سطح دٍ ّا تر اًدازٓ تٌش( P-3شکل ) اگر هطاتق (3 o دارًد هعلَم تاشد  

 :تٌش ُٕ اًداز ستا هطلَب       

a)  (02    )نمره   b  عوَد تر صفحٔ ًقطِ دراٗيb b  ٍ ٍ ُّإ اصلٖ.جْات تٌشاًداز 

b)  (8    )در صفحٔ جدٗد     نمرهa a 200تا چرخش o CW ٘ر.ًسثت تِ حالت اخ 

c)  (7    )در صفحٔ جدٗد     نمرهb b 80تا چرخش o CCW ٘ر.ًسثت تِ حالت اخ                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                            (P-3شکل )                                                                                                                                                   

 

 

    اسدی   -باشید       و سرافراز  موفق


