
  ، دانشكده كشاورزيصنعتي اصفهاندانشگاه 
  هاي كشاورزي مكانيك خاكفيزيك و درس   3 هتمرين شمار  دكتر محمد رضا مصدقي: مدرس

  M2=10 kg و M1=30 kgمطابق شكل روبرو، بارهاي  -1
  هاي شود كه موجب تغيير مكان به نمونه خاك اعمال مي

δ1=0.9 mm به طرف پايين و δ2=2.3 mmت به طرف راس  
  .متر است  ميلي40ابعاد نمونه مكعبي خاك . شود مي

   مطلوب است محاسبه تنش و تغيير بعد نسبي عمودي
)Normal stress and strain(و تنش و تغيير بعد نسبي برشي  
)Shear stress and strain (در اين نمونه.  
   

  
  
  :  شده است از يك جسم كوچك در شكل مقابل نشان دادهY و X حالت تنش در جهات -2

  . را محاسبه كنيدX درجه نسبت به محور 30اي با زاويه  تنش عمودي و برشي روي صفحه) الف
  .و جهات مربوط به آنها را تعيين نماييد) هاي اصلي تنش(حداكثر و حداقل تنش عمودي ) ب
  .حداكثر مقدار تنش برشي و جهت مربوط به آن را مشخص كنيد) ج
  
 معلوم و بـه صـورت   Y و Xدر عنصر كوچكي از اين ورق، حالت تنش در امتدادهاي  . ود تحت اثر نيرويي قرار گرفته است       ورقه نازكي در صفحه خ     -3

  .شكل مقابل است
  . را تعيين كنيدX درجه نسبت به محور 45هاي تنش در امتداد  مؤلفه) الف
  .هاي اصلي و جهات اصلي را معين نماييد تنش) ب
  .حداكثر تنش برشي و جهت آن را مشخص كنيد) ج

  .حل نماييد) دايره مور(مسئله را به روش محاسباتي و روش ترسيمي 
  
  
   اينچ60 و 40 به ابعاد OABC ورقه فلزي مستطيلي شكل -4

  . تغيير شكل داده است'O'A'B'C، به شكل  در اثر اعمال تنش
  .درا حساب كني γxy و єx ،єyهاي كرنش  مؤلفه) الف
  .هاي اصلي و جهات اصلي را نيز پيدا كنيد كرنش) ب
  .حداكثر كرنش برشي و جهت آن را مشخص كنيد) ج

  .حل نماييد) دايره مور(مسئله را به روش محاسباتي و روش ترسيمي 
  
  
  
  OABCمتر در شكل مقابل به صورتيك مربع   ميلي40 مقطع يك مكعب به بعد -5

  'O'A'B'C شكل در كرنش مستوي، اين مربع به شكل در اثر تغيير. نشان داده شده است
  :مختصات رئوس اين مربع تغير شكل يافته عبارتند از. تغيير يافته است
A' (-2, 36) ،B' (41, 36) ،C' (43, 0) و O' (0, 0) .دايره مور كرنش را براي  

  .هاي اصلي و جهات اصلي را مشخص كنيد اين جسم رسم نموده و مقادير كرنش


