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دٍرُ وبرضٌبسی ارضذ  اختیبریٍاحذی ثَدُ ٍ جشء درٍس  :یه درس ًظزی  ػوز خستگی وبهپَسیت ّبی سهیٌِ پلیوزی

داًطجَیبى السم است ثِ عَر ّوشهبى ثب ایي درس، درس هىبًیه هَاد هزوت را ًیش اخذ  گزٍُ عزاحی وبرثزدی هی ثبضذ.

           ًوبیٌذ.

A همذهِ(  ّذف ولی( 

ّبی سهیٌِ پلیوزی در صٌبیغ هتؼذد اس لجیل حول ٍ ًمل، َّافضب ٍ ثب تَجِ ثِ گستزش رٍس افشٍى استفبدُ اس وبهپَسیت

ّبی عَالًی اس دیگز سَ، لشٍم ّبی هٌْذسی ثزای سهبىهَاد جشء اجشای اصلی سبسُ سبختوبى اس یه سَ ٍ استفبدُ اس ایي

ػوز  "دّذ. ثزای ایي هٌظَر درس آهَسش ًحَُ عزاحی ایي هَاد ثزای وبرثزدّبی ثب ثبرگذاری تىزار ضًَذُ را ًطبى هی

 ثخص ثِ ضزح سیزتْیِ ضذُ است.ّبی وبرضٌبسی ارضذ ٍ دوتزی در دٍ ثزای دٍرُ "ّبی سهیٌِ پلیوزیخستگی وبهپَسیت

ّبی تخزیت خستگی در هَاد فلشی اس ثؼذ هیىزٍهىبًیىی خَاّذ ضذ. سپس اثتذا هزٍری ثِ هىبًیسن در بخش اول،

-هؼیبرّبی عزاحی خستگی ثزرسی ضذُ ٍ ًْبیتب رٍضْبی عزاحی خستگی در فلشات هغبلؼِ خَاّذ ضذ. در ایي ثخص هذل

رضذ تزن خستگی ثِ عَر هختصز ثزرسی خَاٌّذ ضذ. ایي ثخص ًْبیتب ثب هزٍری  ّبی خستگی ثز پبیِ تٌص، وزًص ٍ

 رسذ.ّبی خستگی ٍ هؼزفی استبًذاردّبی هزثَعِ ثِ اتوبم هیّبی اًجبم تستهختصز ثِ پبیِ

ّب هغبلؼِ ضذُ ٍ ثب ّن همبیسِ خَاٌّذ ضذ. سپس اثتذا هذّبی تخزیت استبتیىی ٍ خستگی در وبهپَسیت در بخش دوم،

هبًذُ ٍ هبًذُ، استحىبم ثبلیػوز، سفتی ثبلی -ی ًوَدارّبی هؼزٍف تٌصّبی خستگی در هَاد وبهپَسیت ثز پبیِذله

ّبی ّبی هذلسبسی خستگی در چٌذالیِتخزیت خستگی پیص رًٍذُ هَرد هغبلؼِ لزار خَاٌّذ گزفت. ًْبیتب رٍش

ّبی تذریس ضذُ در عی دٍرُ آهَسش ػولی استفبدُ اس تئَریّبی ای ثِ وبرثزدّب، جٌجِوبهپَسیتی ثزرسی ضذُ ٍ ثب اضبرُ

 دادُ خَاّذ ضذ

https://www.google.com/url?q=http://moaraghkari.persianblog.ir/tag/%D8%A2%D8%B1%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&sa=U&ei=I8VkU-HBCrDb7AbhjYHIBQ&ved=0CCcQ9QEwBQ&usg=AFQjCNFoAsBjhc6i-WZegAsHeVuRyTZS8w


    :عینی اهذاف

          Aاّذاف هفَْهی  

ثِ ثزآٍرد استحىبم ٍ ػوز خستگی سبسُ ّبی سبختِ ضذُ اس وبهپَسیت اًتظبر هی رٍد عی ایي درس داًطجَ تسلظ ًسجی 

 ّبی سهیٌِ پلیوزی را داضتِ ثبضذ.

          A اّذاف هْبرتی  

:در پبیبى دٍرُ داًطجَ  ثبیذ ثتَاًذ  

 را داضتِ ثبضذ. خستگی وبهپَسیت ّبی سهیٌِ پلیوزی ثز تَاًبیی درن هفبّین فیشیىی، اصَل ٍ ریبضیبت حبون -8

تَاًبیی ضٌبسبیی هذّب هختلف تخزیت خستگی در وبهپَسیت ّب ٍ اًتخبة تئَری هٌبست ثزای تؼییي ػوز خستگی در  -9

 هزثَعِ را داضتِ ثبضذ.هذ 

 آضٌبیی وبهل ثب رٍش ثزآٍرد ػوز خستگی ثز هجٌبی هذل ّبی خستگی پیص رًٍذُ را داضتِ ثبضذ. -:

هحذٍدیت ّز وذام اس تئَری ّبی پیص ثیٌی ػوز خستگی را درن ًوَدُ ٍ ثز پبیِ آى ًسجت ثِ اًتخبة تئَری هٌبست  -;

 ثزای ّز هسئلِ الذام ًوبیذ.

 هواد آهوزشی:

ٍ هٌْذسی اس لجیل آثبوَس  Matlabّبی ریبضی اس لجیل اس ًزم افشار درسدر ایي  هجغ ٍ همبالتٍُ ثز وتت ػال

Abaqus  خَاّذ ضذ.استفبدُ هسبئل در تحلیل     

 هحتوای درس :

 ّفتِ هَضَع هحتَیبت هَضَع

 8 هزٍری ثز هؼیبرّبی عزاحی خستگی  

 9 آضٌبیی ثب هفَْم ٍاهبًذگی خستگی در فلشات 

 : ػوز-خستگی فلشات ثز هجٌبی رٍش تٌص  

 ; (8ػوز )-ثز هجٌبی رٍش وزًص خستگی در فلشات 

 > (9ػوز )-ثز هجٌبی رٍش وزًص خستگی در فلشات 

 = ٍ تجْیشات خستگیتجزثی در آسهَى ّبی رٍش 

 < ّبهىبًیسن تخزیت خستگی در وبهپَسیت 

رٍش ّبی هجتٌی ثز اًزصی ٍ  

 صفحبت ثحزاًی

 ? S-Nپیص ثیٌی ػوز ثز هجٌبی هٌحٌی 

 @ (8) (CLD)ّبی ػوز ثبثت ثیٌی ػوز ثز هجٌبی هٌحٌیپیص 

 87 (9) (CLD)ّبی ػوز ثبثت ثیٌی ػوز ثز هجٌبی هٌحٌیپیص 



 88 هبًذُی سفتی ثبلیّبی خستگی ثز پبیِهذل 

 89 هبًذُی استحىبم ثبلیّبی خستگی ثز پبیِهذل هذل ّزیس ٍ ثزٍتوبى

 :8 هبًذُی استحىبم ثبلیّبی خستگی ثز پبیِهذل هذل ریف اضٌبیذر

 ;8 رًٍذُتخزیت خستگی پیص هذل ضىزیِ

 >8 ّب تحت ثبرّبی ًَسبًی ثب داهٌِ هتغییزسبسی خستگی وبهپَسیتهذل 

 =8 وبرثزدّب ٍ سویٌبر داًطجَیبى 
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 پروژه:

هذل ّبی خستگی وبهپَسیت ّب هزثَط داًطجَیبى در عَل والس ثبیذ یه پزٍصُ داًطجَیی وِ ثِ یىی اس 

تَسظ ثبیذ هطبثِ یه همبلِ وبهل در یه هَضَع  اًجبم دٌّذ. پزٍصُ ارائِ یه همبلِ تٌْب ًجَدُ ٍ ثبضذهی



ٍ ثبیذ ثؼذ اس اًتخبة ٍ تْیِ یه چىیذُ ٍظبیف داًطجَ ثَدُ  ٌَاى جشءضذُ ثبضذ. اًتخبة ػ داًطجَ اًجبم

اس عزیك ایویل ثِ دوتز عبّزی ارسبل گزدد. اًتخبة ػٌَاى حذاوثز ثبیذ تب پبیبى ّفتِ  ای ولوِ 977حذالل 

دلیمِ  87در اًتْبی تزم سز والس ٍ در هذت ویفیت ارائِ )وزُ پزٍصُ تزویجی اس اًجبم ثگیزد. ًوالس  89

 ( هی ثبضذ.ثب هزاجغ وبهل صفحِ >8-87گشارش )ویفیت ٍ  (اًجبم هی گیزد


