
 
 
 
 

Teacher: Ehsan Fathi, PhD in Mechanical Engineering  
Telegram: @FathiTrainingGroup 
Email: Ehsanfathi_eh@yahoo.com  
Website: FathiTrainingGroup.com 
Tel: 09386249330 – 05136210687 
Address: No. 328, Seyyed Razi 34 St, Mashhad, Iran 
               

 

 
 

 

 

در نظر بگیرید. مطلوب است محاسبه ضریب شدت تنش در هر حالت و مقایسه آن    1را مطابق شکل  سه ورق  

 با روابط تئوری. 

 ها:داده 

 میلیمتر   a :10طول ترک  

 میلیمتر  b :50اندازه 

 مگاپاسکال  200000مدول یانگ: 

 0/ 3ضریب پواسون: 

 مگاپاسکال  1تنش کششی عمودی: 

 

      
 

 

 ای در دوطرف لبهای، ج( ترک  های الف( مرکزی، ب( لبهبا ترک: هندسه ورق  1شکل  
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 » حل تئوری « 

 الف( ورق با ترک مرکزی تحت کشش یکنواخت: 

 

 آید. بدست می 75/5های ورودی در معادله فوق مقدار ضریب شدت تنش در این حالت با قرار دادن داده

 ای تحت کشش یکنواخت:ب( ورق با ترک لبه 

 

 آید. بدست می 68/7های ورودی در معادله فوق مقدار ضریب شدت تنش در این حالت با قرار دادن داده

 یکنواخت:ای در دو طرف تحت کشش ج( ورق با ترک لبه

 

آید. الزم  بدست می 87/5های ورودی در معادله فوق مقدار ضریب شدت تنش در این حالت با قرار دادن داده

بدست آمده است که به مقدار بدست آمده    N.Perez،  35/6به ذکر است این مقدار با استفاده از روابط کتاب  

 باشد. سازی نزدیک تر میاز شبیه
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 «   محدوداجزاء » حل 

 

 : کانتور تنش برای ورق با ترک مرکزی 2شکل  

 

 

 ای : کانتور تنش برای ورق با ترک لبه3شکل  
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 دو طرف ای در  : کانتور تنش برای ورق با ترک لبه4شکل  

 


