مکانیک 1

پالستیسیته:
سزفصل:
 -1هفبّین اٍلیِ پالستیسیتِ در هٌْذسی
ثزرسی رفتبر پالستیک يکثعذی هبدُ در آسهبيش کشش ٍ آسهبيش کشش-فشبر تکهحَرٍُ ،يضگیّبی اصلی رفتبر پالستیک ٍ
رٍاثط ريبضی حبکن ثز رفتبر پالستیک يک ثعذی
 -2هعیبرّبی تسلین
تعوین هعبدالت ثٌیبديي ثزای حبلت کلی ٍضعیت تٌش ٍ کزًش ،هعزفی تعییي حذ رفتبر االستیک هبدُ ( هعیبر تسلین) ،هعیبرّبی
تسلین ثزای فلشات ،غیزفلشات ٍ هَاد ًبّوسبًگزد
 -3رٍاثط تٌش-کزًش االستیک
کزًش ٍ هفبّین آى ،تغییزشکل االستیک (اس تغییز شکل االستیک-پالستیک) هبدُ ،هعبدالت سبختبری االستیک خطی ٍ غیزخطی
هتذاٍل ،فزضیِ پبيذاری دراکز ،يکتبيی حل در هسبيل االستیک ،تحلیل گبم ثِ گبم ٍ هسبيل ٍاثستِ
 -4رٍاثط تٌش-کزًش ثزای هَاد پالستیک کبهل
هعبدالت سبختبری پالستیک ثزای تغییزشکل هَاد پالستیک کبهل يب پالستیک ايذُآل ،قبًَى جزيبى ٍ پتبسیل پالستیک ،قبًَى
جزيبى ّوجستِ ثب هعیبرّبی هختلف تسلین ،يکتبيی حل در هسبيل االستیک-پالستیک کبهل ،تحلیل چٌذ هسبيل پالستیک کبهل،
راثطِ تٌش-کزًش گبم ثِ گبم ،ثزرسی هذلّبی هختلف پالستیک در حبلت سِثعذی
 -5رٍاثط تٌش-کزًش ثزای هَاد سختشًَذُ
هعبدالت سبختبری پالستیک ثزای تغییزشکل هَاد پالستیک دارای کبرسختیً ،ظزيِی تغییزشکل ٍ ًظزيِ ًوَی ،تئَری
تغییزشکل پالستیک ،قَاًیي سختشًَذگی ٍ هذلّبی هتذاٍل ،سطح ثبرگذاری ٍ رشذ کبرسختی ،قبًَى جزيبى ٍ فزضیِ پبيذاری
دراکز ،تٌش ٍ کزًش هَثز ،تحلیل چٌذ هسبيل پالستیک ثب سخت شًَذگی ،رٍاثط تٌش-کزًش گبم ثِ گبم ثزای هَاد سختشًَذُ،
الگَريتنّبی هتذاٍل ثزای حل هعبدالت سبختبری االستیک-پالستیک کبرسختشًَذُ.
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