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قطر  .است psi 04444شود که استحکام تسلیم کششی آن ای جدار نازک با دو سر بسته از فلزی ساخته میلوله 1-2تمرین 

پوندی بر سر لوله، لوله را تحت فشار  044اینچ است. پس از اعمال بار فشاری  420/4اینچ و ضخامت جدار آن  3خارجی لوله 

 شود.میزز سبب تسلیم میعیار فونکه )الف( طبق معیار ترسکا، )ب( طبق م pدهند. مطلوبست تعیین فشار قرار می داخلی

 

فوت و  8است. طول لوله  ksi 04لوله جدار نازکی با دو سر بسته از فلزی ساخته شده که استحکام تسلیم آن  2-2تمرین 

و  lbf 2444نچ است. بر لوله در هنگام مصرف بار کششی محوری ماکزیمم ای 3اینچ و قطر میانگین آن  40/4ضخامت جدار آن 

گیرد. فشار داخلی مینیمم چقدر باشد تا لوله )الف( شود و از سمت داخل نیز تحت فشار قرار میوارد می lb-in 2444گشتاور 

 میزز و )ب( طبق معیار ترسکا تسلیم شود. طبق معیار فون

 

را در نظر  σ1> σ2>σ3محوری که در آن  3برش محض، )ب( کشش تک محوری و )ج( وضعیت های )الف( حالت 3-2تمرین 

 . میزز استفاده کنید(-)از معیار تسلیم فون بگیرید. در هر حالت نسبت تنش موثر و نسبت تنش برشی ماکزیمم را بدست آورید

 

 قرار دارد. σ3=- σ1/2و  σ1ئم متعامد در معرض دو تنش کششی قا MPa 300مکعبی فلزی با استحکام تسلیم  9-2تمرین 

 را تعیین کنید. d1/d2الف( نسبت 

 میزز چقدر است.تنش برشی ماکزیمم در آستانه تسلیم طبق معیار فونب( 

 حل کنید.  σ3=+ σ1/2ج( قسمت )ب( را با فرض 

 

است. قطر  psi 04444شود که استحکام تسلیم کششی آن ای جدار نازک با دو سر بسته از فلزی ساخته میلوله  9-2تمرین 

بر سطح  ksi 0ضمن این لوله در کف دریا قرار دارد و آب دریا فشار  اینچ است. در 420/4اینچ و ضخامت جدار آن  3خارجی لوله 

دهند. مطلوبست تعیین قرار می Pپوندی بر سر لوله، لوله را تحت فشار داخلی  044کند. پس از اعمال بار کششی آن اعمال می

 شود. میزز سبب تسلیم میکه )الف( طبق معیار ترسکا، )ب( طبق معیار فون Pفشار 

 

 دست آورید.ندسی با یکدیگر را بهارتباط آهنگ بین آهنگ کرنش حقیقی و آهنگ کرنش مه 6-2تمرین 

 

  دست آوریدبه نسبت نمو کرنش پالستیک را برای حالت تنش زیر 7-2تمرین 
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و گشتاور  kN.m 24( تحت بارهای ایستا شامل گشتاور خمشی به مقدار uts = 700 MPaمحوری فوالدی )) 8-2تمرین 

 . های ترسکا و فون میزز تعیین کنید، قطر محور را بر اساس معیار2است. با کاربرد ضریب اطمینان  kN.m 04پیچشی به مقدار 

 

 .  دست آوریدمو کرنش را ب)الف( حالت تنش زیر در یک جسم صلب ایجاد شده است. نسبت ن 4-2تمرین 

 کند.اطراف جسم را احاطه کند، نسبت نمو کرنش چه تغییری می MPa 204)ب( اگر سیالی با فشار   
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ساخته  k=80 ksiفوت دارد و از فلزی با  2ای شعاعی برابر ای با دو سر نیمکرهمخزنی تحت فشار به صورت استوانه 11-2مرین ت

خواهد رسید. اگر قرار باشد هیچ مقطعی از مخزن تسلیم نشود،  ksi 0شده است. در حین استفاده از مخزن فشار داخلی آن به 

 ون میزز محاسبه کنید. ای ترسکا و فضخامت جدار مینیمم را طبق معیاره

 

گیرد تا تسلیم شود. توضیح دهید که در یک لوله جدار نازک و طویل با دو سر بسته از داخل تحت فشار قرار می 11-2تمرین 

 کند.لوله چه تغییری مینتیجه افزایش فشار و در صورتی که فقط آثار مومسان به حساب آیند، طول 

 

حداکثر گشتاور خمشی در میله  کند.منتقل می Hz 33/3( ωای )را در سرعت زاویه kW 344( Pدی توان )محور فوال 12-2تمرین 

kN.m 11  باشد. قطر حداقل محور توپر را بر مبنای نظریه تنش برشی حداکثر بدست آورید.می 0/1بوده و ضریب اطمینان 

  P = T × ωآید:                            می : گشتاور پیچشی در محور فوالدی از رابطه روبرو بدستراهنمایی

 

قرار  MPa 7ضخامت/شعاع( از دو انتها بسته شده و تحت فشار داخلی  = 24یک لوله جدار نازک آلومینیومی )  13-2تمرین 

له را پیدا نظر کردن از کرنش کشسان، کرنش مومسان در جهت محیطی )حلقوی( لو گیرد تا تغییر شکل مومسان بدهد. با صرف می

̅ کرنش از رابطه  -کنید. منحنی تنش   است. MPaنش به تآید که  دست می به     ̅     

 

است. قطر  psi 04444شود که استحکام تسلیم کششی آن ای جدار نازک با دو سر بسته از فلزی ساخته میلوله  19-2تمرین 

بر سطح  ksi 0ضمن این لوله در کف دریا قرار دارد و آب دریا فشار  اینچ است. در 420/4اینچ و ضخامت جدار آن  3خارجی لوله 

دهند. مطلوبست تعیین قرار می Pپوندی بر سر لوله، لوله را تحت فشار داخلی  044کند. پس از اعمال بار کششی آن اعمال می

 شود. میزز سبب تسلیم میکه )الف( طبق معیار ترسکا، )ب( طبق معیار فون Pفشار 

 


