
  دكتر مدخ خوان: مدرس                                                      مبحث انرژي        :   2مقاومت مصالح  6تكليف شماره 

اگر مدول  .تحت آزمايش كشش مستقيم رسم شده است ساختمانينمودار تنش كرنش براي فوالد  )1
E=29×10االستيسيته فوالد برابر با 

6
 psi بر جهندگي و مدول سختي فوالد را تعيين كنيدمدول ، باشد. 

  
  )1(ي  شكل مساله

مي، كه ورا به دو نوار آلوميني DEتا نوار فوالدي  است، استفاده شده Bي  متر در نقطه ميلي 6يك پين به قطر  )2
فوالد  ي مدول االستيسيته. متر هستند، وصل كند ميلي 6متر و ضخامت  ميلي 5هر يك داراي عرض 

E=200GPa م وآلوميني ي و مدول االستيسيتهE=70 GPa كه تنش مجاز برشي در پين  با دانستن اين .باشد مي
B  برابر باτall=85 GPa تواند در نوارها ذخيره  ه مياكثر انرژي كحد ،براي بار گذاري نشان داده شده ،باشد

 .آوريد شود را به دست

  
  )2(ي  شكل مساله



E=10.6×10آلومينيوم برابر با  ي كه مدول االستيسته با فرض اين )3
6
 psi ماكزيمم انرژي كرنشي كه  .باشد

، به باشد σall= 22 ksiكه تنش مجاز عمودي برابر با  لومينيومي ذخيره شود را به شرط آنآ ي توان در ميله مي
 .آوريد دست

  
  )3(ي  شكل مساله

 .)b×hسطح مقطع مستطيلي شكل با ابعاد ( آوريد انرژي ذخيره شده در تير شكل نشان داده شده را به دست )4

  
 )4(ي  شكل مساله

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 .آوريد را به دست ABتغييرات شعاع انرژي ذخيره شده در ميله غير منشوري  ،با فرض خطي بودن )5

  
  )5(ي  شكل مساله

با  A ي ميلهگاه از   هتكي .باشد مقابله با اثرات لرزش ميگاه الستيكي براي  يهكشكل نشان داده شده  يك ت )6
. و يك غالف پالستيكي در بين اين دو قرار دارد ،تشكيل شده است R2با شعاع داخلي  Bي  و لوله R1شعاع 

انرژي كرنشي ذخيره شده را تحت بارگذاري نشان داده شده در شكل . باشد Gاگر مدول سختي الستيك 
 .زير به دست آوريد

  
  )6(ي  شكل مساله
  



با فرض اين كه سپر مانند يك تير ساده  .خودرو انجام مي شودسپر  عملكردآزمايش يك تست ضربه براي  )7
ر روي  ضربه را در شكل نشان داده شده ب كند، اثر بر روي آن سقوط مي hاز ارتفاع  mكند كه جرم  عمل مي

 .)پارامتريك( ماكزيمم تنش نرمال خمشي ايجاد شده به دست آوريد

0 < a <  1/2 

  
  )7(ي  شكل مساله
  
  

بيشترين سرعتي كه  .كند به ستون فوالدي بر خورد مي V0به صورت افقي با سرعت  lb 25با وزن   Cلوك ب )8
 .بيشتر نشود را به دست آوريد ksi 18باعث مي شود تنش نرمال خمشي از 

 

                                                 

  )8(ي  شكل مساله

  


