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 2/01/69تاریخ تحویل:      

برینل است.اگر مته در شرایط  272پس از عملیات حرارتی سنگ زنی شده است. سختی این قطعه  mm 12مته ای با قطر  (1

 خمش چرخشی بکار رود، استحکام دوام را بیابید.

ساخته شده است. استحکام خستگی متناظر با عمر  MPa 1275یک نمونه آزمایش تیر چرخان از فوالدی با استحکام نهایی  (2

125 kcycles .تنش معکوش شونده را محاسبه کنید 

است که درون آن ماشینکاری شده است. این میله از  in 0.1و شعاع  in 0.1شیاری با عمق  دارای in 1یک میله توپر با قطر  (3

این ماده،  S-Nقرار دارد. برای منحنی  lbf.in 1950و تحت گشتاور پیچشی خالص معکوس شونده  AISI 1035فوالد گرم شده 

f=0.9 .انتخاب شده است 

 الف( تعداد سیکل های منجر به شکست را بیابید.

 قرار گیرد، تعداد سیکل های منجر به شکست را بیابید. Fo750( اگر این میله در محیطی با دما ب

به روش ماشینکاری ساخته شده است. این با سرعت  AISI 1045شافتی که در شکل می بینید از یک فوالد سرد کشیده شده  (4

1500 rpm  میچرخد و نیرو های𝐹1 = 1200 𝑙𝑏𝑓  و𝐹2 = 2400 𝑙𝑏𝑓  به آن وارد می شود. ضریب اطمینان را بر مبنای عمر

نامحدود تعیین کنید. اگر عمر شافت نامحدود نباشد، تعداد سیکل های منجر به شکست را محاسبه کنید و تسلیم شافت را نیز 

 بررسی کنید.

 



  
 

بچرخد.  rev/min 960با سرعت  به شافت وارد شود و شافت F=10 kipsبا توجه به شکل نشان داده شده اگر نیروی خمشی  (5

و سطح آن ماشینکاری شده باشد، قطر  AISI 1095باشد و جنش شافت از فوالد نورد گرم شده  0.2چنانچه ضریب طراحی برابر 

 ساعت( تعیین کنید. 02شافت را برای عمر نصف روز )

 

نوسان می کند، قرار دارد. ضریب اطمینان خستگی  kN 25تا  kN 10تحت باری که از  AISI 1035 CDتیر فوالدی از جنس  (6

بدست آورید. اگر عمر نامحدود  ASMEرا بر اساس عمر نامحدود تحت هر یک از معیار های اصالح شده گودمن و گربر و بیضی 

 نباشد، تعداد سیکل های تنش منجر به شکست را محاسبه کنید.

 

توان را از  Aی که در شکل مسئله می بینید استفاده شده است. چرخ دنده در یک جعبه دنده از یک شفت هرزگرد به گونه ا (7

به آن وارد می کند منتقل می نماید. توان پس از عبور از طریق  O 21را تحت زاویه فشار  AFچرخ دنده درگیر با آن که نیروی 

اگر جنس ماده فوالد نورد گرم  درگیر با آن منتقل می شود. می رسد که تحت یک زاویه فشار به چرخدنده Bشافت به چرخدنده 

 باشد، ضریب اطمینان خستگی را بر مبنای عمر نامحدود تعیین کنید. AISI 1045شده 



  
 

 

 قطعه ای دارای سه مقطع تمرکر تنش می باشد. اندازه های داده شده عبارتند از : (8

 𝑟 = 0.25 𝑖𝑛 , 𝑑 = 0.4 𝑖𝑛 , ℎ = 0.5 𝑖𝑛 , 𝑤1 = 3 𝑖𝑛 , 𝑤2 = 2.5 𝑖𝑛  

باشد، با صرف نظر  AISI 1020تغییر می کند. اگر ماده استفاده شده فوالد سرد کشیده  18kipتا کشش  6kipاز فشار  Fنیروی 

  از اثر کمانش، کمترین ضریب اطمینان را بیابید.

 

 0.2خورده است. ضریب تمرکز تنش ساخته شده و به یک تکیه گاه صلب جوش  AISI 1030از فوالد سرد کشیده  Aشفت  (9

از  Fاست. اگر نیروی  2ftبرابر  Bاز تکیه گاه تا محل اتصال آن به اهرم  Aبرای ماهیچه در نظر گرفته شده است. طول شفت 

125lbf  625تاlbf .نوسان کند، ضریب اطمینان را از دو معیار گربر و اصالح شده گودمن بیابید 



  
 

 

𝐹𝑥شده قطعه تحت بار های تکرار شونده اگر در شکل نشان داده  (11 = 100 𝑙𝑏𝑓  و𝐹𝑦 = 125𝑙𝑏𝑓    و𝐹𝑧 = 75 𝑙𝑏𝑓  قرار

باشد، ضریب اطمینان خستگی در نقطه بحرانی بر  AISI 1020داشته باشد، با توجه به این که جنس قطعه فوالد سردکشیده 

 سیکل های تنش منجر به شکست را محاسبه کنید.مبنای عمر نامحدود تعیین کنید. اگر عمر نامحدود نباشد، تعداد 

 


