
  95-94اول نيمسال  – تمرين سري اول
  

پوند بر اينچ قرار دارد. با فرض رفتار  10000پوند و گشتاور  20000اينچ در معرض بار كششي محوري  2محوري توپر به قطر  1- 1تمرين 
 هاي اصلي و مقدار بيشترين تنش برشي را تعيين كنيد.كشسان تنش

 

شكل كشسان، طول لوله  گيرد. در حين تغييرلوله جدار نازك كه دو سر آن درپوش دارد، به آهستگي تحت فشار داخلي قرار مي 2- 1تمرين 
  كند. چه تغييري مي

  

كه بر سطح جانبي آن  ksi 5پوند قرار دارد. ميله مشابهي تحت فشار سيال  10000اينچ تحت بار كششي  1اي توپر به قطر ميله 3-1تمرين 
ها شود (همه تغيير شكلگيرد. بيشترين تنش برشي در كدام ميله ايجاد ميقرار دارد، در معرض همان بار كششي وارد بر ميله نخست قرار مي

  كشسان فرض شود). 
 

گيرد قرار مي psi 30اينچ كه دو سر آن درپوش دارد، به آهستگي تحت فشار داخلي  1/0اينچ و ضخامت  2لوله جدار نازك با قطر  4-1تمرين 
 ها هر كرنش اصلي را تعيين كنيد.شود. با فرض كشسان بودن كرنشپوند بر آن وارد مي 100و در ضمن بار كششي محوري 

 

قرار دارد، كرنش سنج دوم به اندازه   xاند كه كرنش سنج اول در امتداد محوراي چنان متصل شدهسه كرنش سنج به سطح قطعه 5- 1تمرين 
هاي زير را ها كرنشدرجه پادساعتگرد فاصله دارد. تحت بار، سنجه 90درجه پادساعتگرد از آن فاصله دارد و كرنش سنج سوم نيز به اندازه  30

  دهند.مينشان  μin / inبرحسب 
  3000يك:    
  3500دو:     
  1000سه:    

   γxyالف) مطلوبست مقدار 
  هاي اصلي در اين صفحهب) مطلوبست تعيين مقدار كرنش 

  
قرار  lb-in 200و گشتاور  psi 20فوت در معرض فشار داخلي  3اينچ و طول  2اينچ و قطر  01/0لوله جدار نازك با ضخامت جدار  6-1تمرين 

  دارد، اگر دو سر لوله بسته باشد،
  گيري محورهاي تنش اصلي را نسبت به امتداد خط مركزي لوله تعيين كنيد.الف) جهت
  محاسبه كنيد. هاي اصلي راب) تنش

 ج) تنش برشي ماكزيمم را محاسبه كنيد. 

 

مطابق شكل  in 36و طول  in 10عرض   ، inورق نازكي از فوالد به ضخامت  7- 1تمرين 
و محور خنثي جابجا نشود، تانسور تنش در  ν = 0.3و  E = 30 × 106 psiشود. اگر خم مي

است. فرض كنيد  in 40شعاع خارجي را تعيين كنيد، هرگاه بدانيم شعاع داخلي پس از خمش 
برابر صفر است  in 10ماند و كرنش قائم در امتداد مقطع ورق به صورت مستطيل باقي مي

  اي). (حالت كرنش صفحه



. اگر σ3=-0.2 GPaو   σ1=0.3 GPa ،σ2=0.25 GPa دانيمشود و ميدو به دو متعامد بر مكعبي فلزي اعمال ميسه تنش قائم  8- 1تمرين 
E=105 GPa  و=0.33.كار يا انرژي كرنشي بر واحد حجم را در صورت كشسان بودن تغيير شكل محاسبه كنيد ، 

 

  را در نظر بگيريد هاي تنش روبروحالت 9- 1تمرين 
  .را در هر مورد تعيين كنيد σmالف) 

  دست آوريد. هاي انحرافي را در هر مورد در امتداد قايم بهب) تنش
  

. σ3 = 0و  σ1 = 40 ksi  ) قرار دارد، به طوري كهε2 = 0اي (كرنش صفحهقاچي از فلز در معرض تغييرشكل االستيك با حالت  10- 1تمرين 
  .باشد، مطلوبست تعيين مقدار سه كرنش قائم ν = 0.33و  G = 250 GPaاگر 

  
هاي بردار تنش و مولفه و مقاديرهاي تانسور تنش در يك نقطه مشخص از يك محيط پيوسته به صورت زير است. بردار تنش مولفه 11- 1تمرين 

3yاي با معادله در صفحهمحوري و برشي آن را  z     گذرد را بدست آوريد. كه از اين نقطه مي 1
0 1 2
1 2 0
2 0 1

MPa  

 

اي مشخص كنيد كه گونهرا به  bو  aهاي تعريف شده است. ثابت bو  aهاي و ثابت حالت تنش در يك نقطه از جسم برحسب  12- 1تمرين 
  . وجهي صفر شود 8مولفه تنش محوري روي صفحه 

  b
a  0
b 0 0

 

 

در آن عمل  σxاي كه اي كه با صفحه مذكور (صفحهارائه شده است. در صفحه xyτو  σy=5pو  σx=25pحالت تنش بوسيله روابط  13-1تمرين 
را تعيين  xyτو  σx ،σyاست. مقادير  MPa 5و تنش برشي  MPa 50درجه پادساعتگرد اختالف زاويه دارد تنش كششي برابر  45كند) مي

   كنيد.
  

 yو  xبا چرخيدن  zو  yو  xبه صورت زير است. اگر مجموعه جديد محورهاي  xyzاي از دستگاه مختصات حالت تنش در نقطه 14- 1تمرين 
  دست آوريد.همان نقطه بدر  zو  yو  xتشكيل شوند، ماتريس جديد را براي محورهاي جديد  zدرجه حول محور  60به مقدار  zو 

200 100 0
100 0 0
0 0 500

 

  
  گيرد. قرار مي σy = 40 MPaو  σx = 100 MPaاي جسمي تحت شرايط تنش صفحه 15- 1تمرين 

  منفي است  τxyباشد.  MPa 60را تعيين كنيد به طوري كه تنش برشي ماكزيمم در اين صفحه  τxyالف) مقدار 
  هاي اصلي را تعيين كنيد.ب) تنش

 دست آوريد.هاي تنش بر اين المان را بههاي ساعت بچرخد، مولفهدرجه در خالف جهت عقربه 15ميزان  ج) هرگاه المان به

  
 



   را پيدا كنيد.ها هاي بيشينه و كمينه و جهات متعلق به اين تنشاي به صورت زير است. تنشمولفه تانسور تنش در نقطه 16- 1تمرين 
1 2 0
2 1 0
0 0 1

MPa 

  
2هاي كرنش محوري و كرنش برشي روي صفحه مولفه 17-1تمرين  5y 4z                  ناشي از بردار جابجايي 1

u 3 z ı x 3 k   )  روي اين صفحه را پيدا كنيد.1،1،1در نقطه (  10

  
v بردار 18- 1تمرين  5ı 7ȷ 3k                  جابجايي ) تحت تاثير بردار1،1،1در نقطه ( 10

u x ı 3z 4x 2y ȷ 4z k   هاي بردار جديد را بدست آوريد. قرار گرفته است. مولفه 10

 

uبردار جابجايي   19- 1تمرين  3z 3y ı 4x 2y k    :را درنظر بگيريد 10
  شوند را بدست آوريد.كه باعث جابجايي مي )1،1،0(هاي تانسور كرنش و تانسور چرخش صلب در نقطه (الف) مولفه

  (ب) با فرض االستيك بودن تغيير شكل تانسور تنش را بدست آوريد.
3xهاي كرنش محوري و كرنش برشي روي صفحه (ج) مولفه 4z روي اين صفحه  )1،1،0(ناشي از بردار جابجايي مذكور را در نقطه  1
  پيدا كنيد.

 = 0.29 , E = 200GPa  


