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σحالت تنش در یک نقطه از قطعه به صورت   -1
𝑥

= 10 𝑀𝑃𝑎 ،σ
𝑦

= 40 𝑀𝑃𝑎  ،σ
𝑧

= 40 𝑀𝑃𝑎 ، τ
𝑥𝑦

= 20 𝑀𝑃𝑎  ،

τ
𝑦𝑧

= −40 𝑀𝑃𝑎 و τ
𝑧𝑥

= −20 𝑀𝑃𝑎   است. تنش های اصلی را تعیین کنید. بیشترین تنش برشی را در این حالت بدست

 ، مقادیر کرنش را نیز بدست آورید.آورید. اگر قطعه از فوالد کربنی ساخته شده باشد

 

𝐹𝑥کل می بینید تحت بار های استاتیک شسر درگیری که در  میله یک -2 = 300 𝑙𝑏𝑓  و𝐹𝑦 = 𝐹𝑧  و 0 = −100 𝑙𝑏𝑓   قرار

  را تعیین کنید. Aدارد. حالت تنش را در مقطع 

الف( مکان دقیق جز بحرانی تنش در سطح مقطع 

A .را تعیین کنید 

را رسم کنید و مقادیر و جهت  ب( جز بحرانی تنش

 تمامی تنش های وارد به آن را تعیین نمایید.

ج( برای جز بحرانی تنش، تنش های اصلی و 

 بیشترین تنش برشی را تعیین کنید.

 

 

 

 

 

توان را  Aبه گونه ای که در شکل مسئله می بینید استفاده شده است. چرخ دنده  واسطدر یک جعبه دنده از یک شفت  -3

ی کند منتقل می نماید. توان پس از عبور از به آن وارد م O 22را تحت زاویه فشار  AFاز چرخ دنده درگیر با آن که نیروی 

 lbfBF 500=اگر  با آن منتقل می شود. می رسد که تحت یک زاویه فشار به چرخدنده درگیر Bطریق شافت به چرخدنده 

 باشد،

 را تعیین کنید. AFالف( با این فرض که شافت با سرعت ثابت می چرخد، نیروی 

 کنید.عکس العمل در یاتاقان ها را پیدا د، نیروهای ب( با این فرض که یاتاقان ها مانند تکیه گاه های ساده باشن

ج( نمودار های نیروی برشی و 

گشتاور خمشی را برای شافت رسم 
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کنید. در صورت لزوم، یک نمودار 

برای صفحه افقی و یک نمودار برای 

 صفحه عمودی رسم کنید.

د( در نقطه بیشترین گشتاورخمشی، 

 تنش خمشی و تنش برشی پیچشی

 را تعیین کنید.

ه( در نقطه بیشترین گشتاور خمشی، 

تنش های اصلی و بیشترین تنش 

 برشی را تعیین کنید.

 

 

 

 

است. در صورتی که بخواهیم  in 2220و ضخامت جداره  in 2دارای قطر داخلی  AISI  1242یک لوله فوالدی سرد کشیده ( 4

درصد کمترین استحکام تسلیم ماده بیشتر نشود، بیشترین فشار داخلی را که این لوله  02بزرگترین تنش عمودی اصلی از 

 می تواند تحمل کند پیدا کنید.

 

 و بیشترین تنش برشی در تیر را پیدا کنید. برای تیر نشان داده شده بیشترین تنش های خمشی کششی و فشاری( 0

  


