
 1مواد خواص مكانيكي پيشنياز: 2 واحد: 2 خواص مكانيكي مواد  عنوان درس:

                                                           Mechanical Properties of Materials IIعنوان درس )انگليسي(:

 :اصلي مراجع مرجع/
R.W. Hertzberg, “Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials”,  4th Ed., 

Wiley, USA, 1996. 

 :پيشنهاديساير مراجع 
R.I. Stephens, “Metal Fatigue in Engineering”,  2nd Ed., Wiley, USA, 2001. 

 :طرح درس

 شکست : 1هفته 

استحكام پارگي تئوری، تجمع عيوب در جامدات، ضريب تمرکز تنش، افزايش استحكام توسط شيار،  •

 بندی شكست برحسب تردی، کريستالوگرافي و مسير عبور ترکعوامل خارجي موثر، دسته

 تاجزاء مکانيک شکس: 4-2هفته 

های ها، فلسفه طراحي، روشزني ترک در مواد ترد، نيمه ترد و نرم، تحليل تنش ترکنظريه گريفيث، جوانه

-ميدان تنش و نرخ رهايش انرژی، اندازه منطقه تغيير فرم پالستيک راس ترک، تغيير حالت شكست، اندازه

چقرمگي شكست به روش  گيریای، اندازهای و تنش صفحهگيری چقرمگي شكست در شرايط کرنش صفحه

   Jبازشدگي راس ترک و انتگرال 

 کنترل شکست با دماي تبديل: 6و  5هفته 

های فلسفه دمای تبديل، ارتباط انرژی ضربه با های آزمون شكست، محدوديتپديده دمای تبديل، ساير روش

 چقرمگي شكست، آزمون ضربه چارپي مجهز شده

 هاي ريزساختاري چقرمگي شکستجنبه: 7هفته 

 واختي ساختار، نقش خلوص آلياژ و اصالح ريزساختار، تردی متالورژيكيچقرمگي و غير يكن

 اثرات محيطي بر پديده شکست: 8هفته 

 های مبتني بر مكانيک شكست، محاسبات عمر و طول ترکهای تردی، روشمدل

 ايخستگي تحت تنش و کرنش چرخه: 12-9هفته 

های ي، مكانيزمظواهر ماکروسكوپي شكست خستگي، خستگي تحت کنترل تنش و کرنش، تخمين عمر خستگ

زني ترک خستگي، جلوگيری از تخريب خستگي، اثر عوامل مختلف بر رفتار خستگي شامل شرايط جوانه

 سطحي، مقدار تنش متوسط و تغييرات دامنه تنش، فاق و زمان استراحت

 اشاعه ترک خستگي: 16-13هفته 

های انيزمهای ماکروسكوپي شكست در خستگي، مكارتباط تنش و طول ترک با رشد ترک خستگي، حالت

، اثر نوسانات ناگهاني نيرو، اثرات محيطي بر ΔKميكروسكوپي شكست، رفتار اشاعه ترک در مقادير سرحدی 

های ريزساختاری اشاعه ترک خستگي در آلياژهای فلزی، اشاعه ترک خستگي در سرعت اشاعه ترک، جنبه

 هاها و کامپوزيتها، سراميکپالستيک

 اسماعيل توحيدلومدرس: 

    etohidlou@eng.usb.ac.ir:يپست الكترونيك

 شخصي: وب سايت     

https://www.usb.ac.ir/astaff/Tohidlou/Fa 
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