
 6پاسخنامه آزمونک مبحث  موسسه روبون

دقیقه( 02)زمان پیشنهادی    

 کیلو 6 و 11 ترتیب به زنده و مرده بار شدت چنانچه. باشدمی مترمربع 02 انبار یک کف در تیری بارگیری سطح (1
 باید بعمترمر بر نیوتن کیلو حداقل چند سازه محاسبات در نظر مورد تیر زنده بار شدت. باشد مترمربع بر نیوتن

 شود؟ گرفته نظر در
1 )6   0 )0.0   3 )0.4   0 )5 

 آوردن دست به برای است مترمربع بر کیلونیوتن 0 از بیشتر زنده بار دهانه، سه یکسره تیر یک بارگیر سطح بر (0
 شود؟ اعمال بارنده باید هادهانه کدام به ،1 شماره دهانه در منفی لنگر بیشترین

 0 دهانه فقط (0 3 و 1های دهانه (3 0 و 1های دهانه (0   دهانه سه هر (1
متر در صورت وجود  3متر و ارتفاع  5به طول صلب و مهار شده توسط کف بار طراحی جانبی خاک پشت دیوار  (3

 چند کیلونیوتن است. شن خوب دانه بندی شدهخاک 
1 )40.5   0 )100.5   3 )125   0 )152 

 کدام گزینه صحیح نیست: (0
 اع را می توان با فوم پر نمود.(درز انقط0    متری مجاز نیست. 1.1احداث طره ( 1

( تا حد امکان پی صلب در یک تراز اجرا 0 (از ایجاد ستون های کوتاه در نورگیرهای زیر زمین خودداری شود.3
 شود.
 کدام مورد بار زنده محسوب نمی شود: (5

 کیلوگرم بر متر مربع152بار تیغه با وزن ( 0  کیلوگرم بر متر مربع 052بار تیغه با وزن ( 1
 کیلوگرم بر متر مربع 1.5بار تیغه با وزن  (3  کیلوگرم بر متر مربع 0بار تیغه با وزن  (3

 6 و 1.5 ترتیب به طراحی و محاسبات در طبقات مرده و زنده - ضریب بدون) بارهای طبقه 5 ساختمان یک در (6
 و اشدب نشده منظور زنده بار کاهش بنا، این سازه محاسبات در اگر. است گردیده منظور مترمربع بر کیلونیوتن

 وردم بیشتر زنده بار با اجناسی کردن انبار برای را ساختمان سقف ترینپایین بخواهد اجرا پایان در کارفرما
 گزینه دامک به مترمربع بر کیلونیوتن برحسب ستون کنترل نظر از فقط بار این مقدار حداکثر دهد، قرار استفاده
 (.باشدمی فوالدی ویژه همگرایی مهاربندی با همراه قاب ساختمانی نوع از سازه سیستم) است؟ نزدیکتر

1 )1.5   0 )12   3 )3.3   0 )4.5 
 گزینه صحیح را در مورد گروه ناهمواری محیط بار برف مناسب است: (1

 ناهمواری زیاد: محیط شهری و حومه شهری( 1
 مواری متوسط: محیط با موانع پراکندههنا( 0
 متر3با ارتفاع بیش از  اری کم: محیط مستوی بدون مانع از قبیل دریاناهمو (3
 متر3از  عموما کمتربا ارتفاع  محیط مستوی بدون مانع از قبیل دریا :ناهمواری کم  (0

 آوردن دست به برای است مترمربع بر کیلونیوتن 0 از بیشتر زنده بار دهانه، سه یکسره تیر یک بارگیر سطح بر (4
 شود؟ اعمال بارنده باید هادهانه کدام به ،1 شماره دهانه در مثبت لنگر بیشترین

 0 دهانه فقط (0 3 و 1های دهانه (3 0 و 1های دهانه (0   دهانه سه هر (1
می باشد. در صورتی که  مسانتی متر از سطح با 12میلی متر و ارتفاع  122ساختمانی دارای زهکش ثانویه به قطر  (3

 16*14با ابعاد ر ساعت در نظر گرفته شود، بار ناشی از آب باران وارد بر این بام میلی متر ب 12 شدت بار باران طرح
 است: ند کیلونیوتن بر متر مربعچمتر

1) 01.03 0) 1.01  3 )122  0)2.2256 
 . باشد...................  نوع از ساختمان پی شودمی توصیه اکیداً گسلیهای پهنه در (12

 شمع از استفاده بدون صلب گسترده (0  شمع از استفاده با پذیرانعطاف یا صلب گسترده (1

 شمع از استفاده با نواری پی (0   شمع از استفاده با صلب گسترده (3

 


