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 کافی است؟         ی اًحزافی، تٌْا تخش هحذٍد در  در يک صفحِ گزد ی ّوساى چزا تزای تشخیص هٌحٌی تسلین هادُ (1)

 

 دکارتی تیاى شذُ است. ی سيز در يک دستگاُ ی آرايِ ٍسیلِ تاًسَر تٌش يک ًقطِ تحت شزايط تارگذاری کاری، تِ (2)
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هیشس، ضزية ايوٌی ٍضعیت تٌش در تزاتز ٍاهاًذگی، تزای ّز يک اس دٍ  است. تز اساس )الف( هعیار تزسکا ٍ )ب( هعیار ٍى 250(   )تٌش تسلین هادُ 

 حالت سيز هحاسثِ کٌیذ.

 ا سطح تسلین رخ دّذ.صَرت تٌاسثی افشايش ياتٌذ ت ّای تٌش تِ ی هؤلفِ ّوِ -الف

 افشايش ياتذ تا سطح تسلین رخ دّذ.   ی تٌش عوَدی  تٌْا هؤلفِ -ب

 

       ّای تٌش  ای تحت تارگذاری فشاری تا هؤلفِ هادُ (3)
   

 
ی  هحَرُ هقاٍهت فشاری تک    شَد کِ  دچار گسیختگی هی         ٍ  

 هادُ است.

 تعییي کٌیذ.    کَلوة تز حسة -را تزای هعیار هَر  ٍ   ّای  ثاتت -الف

 پزاگز تعییي کٌیذ.-را تزای هعیار دراکز  ٍ   ّای  ثاتت -ب

پزاگز را -کَلوة ٍ دراکز-، سطَح گسیختگی هَر    الٌْاری  ی ًصف الٌْاری در صفحِ چٌیي هقطع صٌف ٍّن  ی  تا رسن هقطع در صفحِ -ج

 ًوايش دّیذ.

 دست آٍريذ. ی اًحزافی، تِ پزاگز را در يک صفحِ-کَلوة ٍ دراکز-شاى اختالف تیي هعیارّای هَرتشرگتزيي هی -د

 دست آٍريذ. ی ايي دٍ هعیار را تِ ٍسیلِ تیٌی شذُ تِ پیش    هقاٍهت کششی  -ُ

 

   داًیذ اگز ًسثت گًَِ کِ هی ّواى (4)

   
کَلوة تِ سطح تسلین تزسکا تثذيل -تسلین هَر( تزاتز ٍاحذ شَد، سطح  ی  کَلوة )در صفحِ-در هعیار هَر  

   شَد. اگز  هی

   
 

 

 
ّای سطح تسلین در ايي حالت تحث کٌیذ ٍ هٌحٌی تسلین  کَلوة تِ چِ هعیاری تثذيل خَاّذ شذ؟ تز رٍی ٍيژگی-شَد، هعیار هَر 

 را رسن کٌیذ. الٌْارّای کششی ٍ فشاری آى ی اًحزافی ٍ ًیش ًصف را در صفحِ آى

 

 ی ارتَتزٍپیک تِ صَرت سيز پیشٌْاد شذُ است. هادُتزای  44هعیار تسلین ّیل  (5)
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 پاراهتزّای هادی ّستٌذ.   تا     ّای ضزية ی تاال در راتطِ

 شَد. يٌی هی پیش ی آى يکساى در کشش ٍ فشار تز پايِ تسلینعالٍُ ِ ًشاى دّیذ ايي هعیار تسلین هستقل اس فشار ّیذرٍستاتیک است ٍ ت -الف

 کٌٌذ. ّای سيز صذق هی راتطِ در   تا     ّای ضزية،  گزد عزضی، حَل هحَر  ی ّوساى ًشاى دّیذ تزای هادُ -ب

           ,                 ,          (      ) 

  کٌٌذ. ّای سيز صذق هی راتطِ در   تا     ّای ضزية ،گزد ی ّوساى ًشاى دّیذ تزای هادُچٌیي  ّن -ج
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