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 مقذمٍ( 1-1

 ٚ ٓآ٘چٝ در ایٗ فصُ ٔٛرد ٔغبِؼٝ لزار ٔی ٌیزد، ٔفبٞی
ٔؼبدالتی است وٝ ثٝ عٛر ٔتٙبٚة در تحّیُ آسٔبیشٍبٞی  

 .ٔٛرد استفبدٜ لزار ٔیٍیزد
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 تىش( 1-2
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  ٚثب تٛجٝ ثٝ راثغٝ فٛق ٔی تٛاٖ دریبفت وٝ تٙش ثٝ د
 :چیش ثستٍی دارد

 
 ٘مغٝ ٔٛرد ثزرسی( 1    

 
 صفحٝ ػجٛر وٙٙذٜ اس آٖ( 2    
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 تجسیٍ بردار تىش

  ثزدار تٙش در یه ٘مغٝ ٔشخص ٚ ٚالغ در یه صفحٝ را
ٔی تٛاٖ ثٝ دٚ ثزدار تٙش ػٕٛدی ٚ ثزدار تٙش ٕٔبسی  

 :تجشیٝ وزد( ثزشی)
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 تجسیٍ تىش در صفحات مختصات کارتسیه

 
 ٝتجشیٝ در صفحx : 

 
 
 ا٘ذیس اَٚ در ِٔٛفٝ ٞبی تٙش ثیبٍ٘ز سغحی است وٝ تٙش در

 .آٖ اػٕبَ شذٜ است
 
ا٘ذیس دْٚ ثیبٍ٘ز راستبی تٙش است. 
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ِٗٔٛفٝ ٞبی تٙش در ٔختصبت وبرتشی 
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  ِٝٔٛفٝ ٘شبٖ دادٜ شذٜ ثیبٍ٘ز حبِت تٙش در یه ٘مغ ٝ٘
 .است

 
لزارداد ػالٔت ثزای ِٔٛفٝ ٞبی تٙش: 

 
 ،در سغٛحی وٝ ثزدار ٘زٔبَ آٖ در راستبی ٔثجت ٔحٛر ٞبست

 .ثزدارٞبی تٙشی وٝ در جٟت ٔثجت ثبشٙذ، ٔثجت ا٘ذ
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 حالت تىش دي بعذی در یک وقطٍ( 1-3

 ٝتٕبْ ِٔٛفٝ ٞبی تٙش ٚالغ در صفحz صفر است. 
 
 
 
 
 
از تعادل چرخشی المان خًاَیم داشت  : 
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تجذیالت تٙش دٚ ثؼذی: 
 
 
 
 
 ثب ٘ٛشتٗ تؼبدَ ٘یزٚیی در راستبیx  ٚy  تٙش ٞبی صفٝ ٔٛرة

 :ایٍٙٛ٘ٝ ثذست خٛاٞٙذ آٔذ
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 ثب لزار دادٖ              ثٝ جبی    ٔی تٛاٖ تٙش       را ٘یش ثذست
 : آٚرد

 
 
 
اس جٕغ رٚاثظ ثذست آٔذٜ خٛاٞیٓ داشت  : 

 
 
 ثٙب ثز ایٗ ثب تٛجٝ ثٝ رٚاثظ فٛق ٔی تٛاٖ ثب داشتٗ حبِت تٙش

در یه ٘مغٝ، ِٔٛفٝ ٞبی تٙش درٞز صفحٝ ٌذر٘ذٜ اس آٖ ٘مغٝ را 
 .ٔحبسجٝ ٕ٘ٛد
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 َِٔٛفٝ ٞبی تٙش وبرتشیٗ در یه ٘مغٝ در  ( 1-1ٔثب
تٙش ػٕٛدی ٚ ثزشی را در  . شىُ ٘شبٖ دادٜ شذٜ است

 .  صفحٝ ٘شبٖ دادٜ شذٜ ثذست آٚریذ
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ُح) 
 

 :ثزاثز است ثب xثٙبثزایٗ ساٚیٝ ثیٗ ٘زٔبَ سغح ٚ ٔحٛر 
 
  

 :ٕٞچٙیٗ داریٓ
 

ثب جبیٍذاری در رٚاثظ ثذست آٔذٜ تٙش ٘زٔبَ ٚ ثزشی رٚی 
 :صفحٝ ٔبیُ ٔحبسجٝ ٔی شٛد
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 َِٔٛفٝ ٞبی تٙش در یه ٘مغٝ ٔغبثك شىُ ٔی  ( 2-1ٔثب
 .ٚ         را ثذست آٚریذ.     ثبشذ
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  ُح) 
 
 

 :ٕٞچٙیٗ ثب وٓ وزدٖ تٙش ٞبی ٘زٔبَ صفحٝ ٔبیُ ٔی تٛاٖ ٘ٛشت  
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ثب حُ وزدٖ ٔؼبدِٝ فٛق ٚ حذف جٛاة ٞبی ٘ب درست، ساٚیٝ صفحٝ 
 :ٚ تٙش ثزشی آٖ ثذست ٔی آیٙذ
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 تىش َای اصلی( 1-4

  ثزای یبفتٗ ثیشتزیٗ ٚ وٕتزیٗ تٙش ٞبی ػٕٛدی در یه
٘مغٝ، اس تٙش ٞبی ٘زٔبَ ٘سجت ثٝ ساٚیٝ صفحٝ،    ،  

 :  ٔشتك ٌزفتٝ ٚ ثزاثز ثب صفز لزار ٔی دٞیٓ
 

 
  راستبی صفحبت ٔزثٛط ثٝ ثیشتزیٗ ٚ وٕتزیٗ تٙش ٞبی

ایٗ صفحبت ثز ٞٓ  . ػٕٛدی اس راثغٝ فٛق ثذست ٔی آیٙذ
اس ایٗ رٚ ثٝ  . ػٕٛد٘ذ ٚتٙش ثزشی در آٟ٘ب صفز است

 .آٟ٘ب صفحبت اصّی ٔی ٌٛیٙذ
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  ثٝ تٙش ٞبی ػٕٛدی ٚالغ در صفحبت اصّی، تٙش ٞبی
 :اصّی ٌٛیٙذ وٝ اس رٚاثظ سیز لبثُ ٔحبسجٝ ٞستٙذ
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 ساٚیٝ     را ساٚیٝ اصّی ٘سجت ثٝ ٔحٛرx ٔی ٘بٔٙذ. 
 
         در صٛرتی ٔثجت است وٝ راستبی تٙش اصّی ثشرٌتز

 .در جٟت خالف ػمزثٝ ٞبی سبػت ثبشذ
 
    استفبدٜ اس رٚاثظ سیزثزای ٔحبسجٝ سٚایبی اصّی

 :ٔٙبست تز است
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  psiمخسن جذاروازکی تحت فشار داخلی ( 3-1مثال 
.  مطابق شکل قرار دارد in-lb 20ي گشتايرپیچشی  200

تىش  . ایىچ است 4ي  0.1ضخامت ي شعاع میاوگیه مخسن 
 Aرا در وقطٍ  xَای اصلی ي زايیٍ اصلی وسبت بٍ محًر 

 .تعییه کىیذ

 
 
 
 

www.ieun.ir

http://www.ieun.ir/


  ُح  ) 
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  ٝٙتٙش ثزشی ثیشی 
 
 ٝثب ٔشتك ٌیزی اس راثغٝ تٙش ٞبی ثزشی، ٔٛلؼیت صفحبتی و

تٙش ثزشی در آٖ ثیشیٙٝ ٔی شٛد ثٝ صٛرت سیز ثذست ٔی 
 :آیذ

 
 
 
 ٔی تٛاٖ دریبفت وٝ ایٗ صفحبت، دٚ صفحٝ ػٕٛد ثز ٞٓ ا٘ذ وٝ ثب

 .درجٝ ٔی سبس٘ذ 45صفحبت اصّی ساٚیٝ 
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 ٔمذار تٙش ثزشی ثیشیٙٝ اس راثغٝ سیز ٔحبسجٝ ٔی شٛد: 
 
 
 
 
  ٕٞچٙیٗ ٔیشاٖ تٙش ػٕٛدی ایٗ صفحبت ثب ٞٓ ٔسبٚی ٚ ثزاثز

 :است ثب
 

www.ieun.ir

http://www.ieun.ir/


 چىذ تعریف مُم 

   (:ٔسیز تٙش ٞبی اصّی)ٔسیز ایشٚ استبتیه 
 

خغٛعی ٞستٙذ وٝ در ٞز ٘مغٝ یىی ثز راستبی تٙش اصّی ثشرٌتز 
 .ٚ دیٍزی ثز راستبی تٙش اصّی وٛچىتز ٕٔبس ٔی شٛ٘ذ

 
  ٔسیز ایشٚ وّیٙیه: 

 
ٔسیزی است وٝ در أتذاد آٖ راستبی تٙش ٞبی اصّی ثبثت ٔی 

ثٙبثز ایٗ ٔسی ایشٚ استبتیه ٔستمیٓ، ایشٚوّیٙیه ٘یش ٔی . ٔب٘ذ
 .ثبشذ
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  ٔسیزایشٚوزٚٔبتیه: 
 
 ٔسیزی است وٝ در اٖ اختالف تٙش اصّی ثیشیٙٝ ٚ وٕیٙٝ ثبثت

 .ٔی ٔب٘ذ
 ٝٔسیزٞبی ایشٚوّیٙیه ٚ ایشٚ استبتیه در ٔجحث فٛتٛاالستیسیت

 .ثٝ وبر ٔی رٚ٘ذ
  شبیذ اصغالح ایشٚوزٚٔبتیه اس ایٙجب ٘شئت ٌزفتٝ ثبشذ وٝ در

 .فٛتٛاالستیسیتٝ ثیبٍ٘ز خغٛط ٞٓ رً٘ ٔی ثبشذ
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 دایرٌ تىش مًر( 1-5 

   ٜ( دایزٜ ٔٛر)رٚاثظ تجذیُ تٙش را ٔی تٛاٖ ثٝ صٛرت یه دایز
 :ٕ٘بیش داد

 
 
ٜتزسیٓ دایز: 

 دایزٜ ای ثٝ ٔزوش                ٚ ثٝ شؼبع          
 .رسٓ ٔی وٙیٓ         
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  لبػذٜ ػالٔت در دایزٜ ٔٛر: 
 

 .تٙش ٞبی ٘زٔبَ ٔثجت ا٘ذ، اٌزوششی ثبشٙذ
تٙش ٞبی ثزشی ٔثجت ا٘ذ، اٌزٌشتبٚری وٝ حَٛ ٔزوش إِبٖ ٔی 

 .سبس٘ذ سبػتٍزد ثبشذ
 
 ٚ                 ثٝ ایٗ تزتیت ثزای رسٓ دایزٜ ٔٛر ثبیذ ٘مبط 

 .را رسٓ وزد                 
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 وکات دایرٌ مًر: 

    ٞز ٘مغٝ رٚی دایزٜ ٔٛر ثیبٍ٘ز یه صفحٝ اس صفحبتی
 .است وٝ اس ٘مغٝ ٔزثٛعٝ ٔی ٌذرد

 
  صفحبت ٔزثٛط ثٝ ٘مبعی اس دایزٜ ٔٛر وٝ      اختالف

 .ساٚیٝ دار٘ذ، ثٝ ا٘ذاسٜ    در ٕٞبٖ جٟت ثب ٞٓ ساٚیٝ دار٘ذ
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تىش َای ياقع در یک وقطٍ از یک عضً در  ( 4-1مثال 
دایرٌ مًر را رسم کىیذ ي تىش  . شکل وشان دادٌ شذٌ است

 .َای اصلی، زايیٍ اصلی ي بیشیىٍ تىش برشی را بیابیذ
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 معادالت دیفراوسیل تعادل( 1-6
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   ثب در٘ظزٌزفتٗ ٘یزٚٞبی حجٕی X ٚY  در راستبیx  ٚy  
 :ٔؼبدالت دیفزا٘سیُ تؼبدَ ثٝ صٛرت سیز خٛاٞذ ثٛد

 
 
 
 
 
در غیبة ٘یزٚٞبی حجٕی ٚ: 
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   معادالت دیفراوسیل تعادل المٍ ــ ماکسًل 

ٚیژٌی ٞب: 
 استفبدٜ اس تٙش ٞبی اصّی ثٝ جبی تٙش ٞبی وبرتشیٗ( 1               
 استفبدٜ اس دستٍبٜ ٔٙحٙی اِخظ ٔسیز ایشٚاستبتیه( 2               

 
 فزْ ٔؼبدالت: 
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 ٖوٝ در آ: 
 ٔسیز ایشٚاستبتیه در راستبی تٙش اصّی                                   

 
 ٔسیز ایشٚاستبتیه در راستبی تٙش اصّی                     

 
 شؼبع ا٘حٙبء ٔسیز ایشٚاستبتیه                     

 
 شؼبع ا٘حٙبء ٔسیز ایشٚاستبتیه                     

 
 .ٔی ثبشذ  
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  َٛ٘ىبت ٚ وبرثزدٞبی ٔؼبدِٝ الٔٝ ــ ٔبوس 
 
ٝفٛتٛاالستیسیت 
  ایٗ ٔؼبدالت ٘شبٖ ٔی دٞٙذ وٝ ٔیشاٖ تٙش ٞبی اصّی وبٔأل

ثستٍی ثٝ شىُ ٔسیز ٞبی تٙش در یه ػضٛ ثبرٌذاری شذٜ 
ثٙب ثز ایٗ ٞز ٌٛ٘ٝ ٘بپیٛستٍی ٞٙذسی ٔٙجز ثٝ تغییز شذیذ . دارد

 .در ٔمذار تٙش ٞبی اصّی ٚ در ٘تیجٝ تٕزوش تٙش ٔی شٛد
 تٕزوش تٙش ثٝ صٛرت سیز تؼزیف ٔی شٛد: 
 

 
 .وٝ در آٖ          تٙش ثیشیٙٝ ٚ      تٙش ٔیبٍ٘یٗ است 
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   :ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ در شىُ سیز تٙش ٔیبٍ٘یٗ ثزاثز است ثب
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 کروش ي تغییر مکان  ( 1-7

  وز٘ش ٟٔٙذسی یب الٌزا٘ژی: 
    
 .وٝ در آٖ     ٚ      عَٛ ٞبی ثب٘ٛیٝ ٚ اِٚیٝ ا٘ذ 
 
   (:ٍِبریتٕی ٚ یب عجیؼی)وز٘ش حمیمی 

 
 
  در ٔحذٚدٜ وز٘ش ٞبی وٛچه اختالف ثیٗ وز٘ش ٟٔٙذسی ٚ حمیمی ٘ب چیش

 .است در حبِیىٝ در تغییز شىُ ٞبی ثشري ایٗ اختالف لبثُ ٔالحظٝ است
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  ارتباط کروش ــ تغییر مکان در حًزٌ کروش َای
 کًچک دي بعذی

  وز٘ش ٘زٔبَ ػٕٛدی در راستبیx 
 
 
 وز٘ش ٘زٔبَ ػٕٛدی در راستبیy 

 
 
وز٘ش ثزشی 
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 معادالت سازگاری 

  ٜٔؼبدالتی ثزای ثزرسی صحت یه ٔیذاٖ وز٘ش دادٜ شذ. 
 
در حبِت دٚ ثؼذی تٟٙب یه ٔؼبدِٝ سبسٌبری ٘یبس است: 

 
 
 
ٗدٚراٖ صّت ٔیبٍ٘ی: 
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کروش َای اصلی يدایرٌ کروش ( 1-8
 مًر
 تجذیالت وز٘ش دٚ ثؼذی 
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مقایسٍ ريابظ تبذیل تىش ي تبذیل کروش 

 تٕبْ رٚاثظ تجذیُ تٙش ثب تغییزتٙش ٞبی ٘زٔبَ ثٝ وز٘ش ٞبی
٘زٔبَ ٚ تغییز تٙش ثزشی ثٝ ٘صف وز٘ش ثزشی، لبثُ تغییز ثٝ 

 .رٚاثظ تجذیُ وز٘ش ٔی ثبشٙذ
 
دایزٜ ٔٛر وز٘ش: 
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با استفادٌ از ريابظ تبذیل کروش، بیشتریه کروش ( 5-1مثال
را کٍ در شکل وشان دادٌ شذٌ، برای  nعمًدی در راستای 

 .حالت کروش دادٌ شذٌ بذست آيریذ

 
 
 
ُح  ) 
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رٚی ٕ٘ٛ٘ٝ x وز٘ش سٙجی ثب ساٚیٝ     ٘سجت ثٝ ٔحٛر ( 6-1ٔثبَ 
ٚلتی وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٘حٛی ثبرٌذاری ٔی شٛد . ای ٘صت شذٜ است

وٝ وز٘ش ٞبی                 ،                ٚ                    ایجبد ٔی 
ساٚیٝ    را تؼییٗ . شٛد، وز٘ش سٙج ػذد         را ٘شبٖ ٔی دٞذ

 .وٙیذ
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ُح) 
 
 
 

در رٚاثظ تجذیُ  n  ٚsثب جبیٍذاری وز٘ش ٞبی ػٕٛدی در راستبی 
 :وز٘ش خٛاٞیٓ داشت

 
 

 :پس اس حذف جٛاثٟبی ٘بدرست
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وز٘ش ٞبی اصّی ٚ ساٚیٝ اصّی را ثزای حبِت وز٘ش ( 7-1ٔثبَ 
 .دادٜ شذٜ در یه ٘مغٝ، ثذست آٚریذ

 
 

 (  حُ
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 .را ثٝ وٕه دایزٜ ٔٛر حُ وٙیذ 7-1ٔثبَ ( 8-1ٔثبَ
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 رابطٍ تىش ي کروش( 1-9

 ثیشتز ٔٛاد در حٛسٜ تغییز شىُ ٞبی وٛچه االستیه، رفتبر
 :خغی داشتٝ ٚ اس لبٖ٘ٛ ٞٛن تجؼیت ٔی وٙٙذ
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ارتجبط ٔذَٚ االستیسیتٝ ٚ ٔذَٚ ثزشی: 
 
 
 
لبٖ٘ٛ ٞٛن در حبِت تٙش صفحٝ ای: 
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ٔؼبدالت دیفزا٘سیُ تؼبدَ در حبَ تٙش دٚ ثؼذی: 
 
 
 
 
 ٝاٌز اس ٔؼبدِٝ اَٚ ٘سجت ثx  ٝاس دٚٔی ٘سجت ث ٚy  ٔشتك

 :ثٍیزیٓ ٚ سپس دٚ ٔؼبدِٝ را جٕغ وٙیٓ، خٛاٞیٓ داشت
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 ٕٞچٙیٗ ٔؼبدِٝ سبسٌبری در دٚ ثؼذ ثٝ صٛرت سیز تجذیُ خٛاٞذ
 :شذ

 
 
 

 :ثب استفبدٜ اس دٚ راثغٝ اخیز خٛاٞیٓ داشت
 
 
 

 .ثٝ ایٗ ٔؼبدِٝ، ٔؼبدِٝ الپالس در تٙش دٚ ثؼذی ٌٛیٙذ
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