ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა - სამოქალაქო და სამრეწველო
მშენებლობა
საგამოცდო თემატიკა

ლითონის კონსტრუქციები
1. სამშენებლო ლითონის კონსტრუქციებში გამოყენებული მასალები
2. ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები
3. შედუღება და შედუღებითი შეერთება
4. ჭანჭიკებით შეერთება
5. კოჭები და კოჭოვანი კონსტრუქციები
6. ცენტრალურ კუმშვაზე მომუშავე სვეტები და ღეროები
7. წამწეები
8. ერთსართულიანი სამრეწველო დანიშნულების კონსტრუქციები
9. გარეცენტრალურ კუმშვაზე მომუშავე სვეტები
10. მრავალსართულიანი ნაგებობების კარკასები
11. ფურცლოვანი კონსტრუქციები
რკინა-ბეტონის კონსტრუქციები
1. ბეტონი. ბეტონის ძირითადი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები.
2. ფოლადის არმატურა. არმატურის ძირითადი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები.
3. რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები.
4. რკინაბეტონის ელემენტების გაანგარიშება პირველი და მეორე ჯგუფის ზღვრულ
მდგომარეობათა მიხედვით
5. წინასწარ დაძაბული რკინაბეტონი.
6. რკინაბეტონის კონსტრუქციები შენობებისათვის.
7. რკინაბეტონის სართულშორისი გადახურვები.
8. სახურავის მზიდი რკინაბეტონის კონსტრუქციები.
9. ერთსართულიანი სამრეწველო შენობების რკინაბეტონის კონსტრუქციები.
10. მრავალსართულიანი შენობების რკინაბეტონის კონსტრუქციები.
ფუძე-საძირკივლები
1. მოქნილი საძირკვლების გაანგარიშების ძირითადი დებულებანი
2. დრეკად ფუძეზე მდებარე კოჭების გაღუნვის თეორიების შესახებ
3. ნაგებობათა ფუძეების ჯდომების განსაზღვრა შრეობრივი შეჯამების მეთოდით
4. ფუძეების ჯდომების განსაზღვრა შეზღუდული დრეკადი ფუძის მეთოდი
5. ადგილობრივი დრეკადი დეფორმირებადობის მეთოდი (ფუს–ვინკლერის)
ჰიპოთეზა
6. საერთო დრეკადი დეფორმაციების მეთოდი
7. ნაგებობათა არათანაბარი ჯდომების შემამცირებელი კონსტრუქციული
ღონისძიებები

ლიტერატურა
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ბ). სამშენებლო მექანიკა
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