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 سرفصل درس:

 مقدمه -1

-و آزمايش کشش ماده در آزمايش کشش يبعد رفتار پالستیک يک یبررسی، پالستیسیته در مهندسمفاهیم اولیه 

 حاکم بر رفتار پالستیک يک بعدي یروابط رياضو  رفتار پالستیک یاصل يها یمحوره، ويژگ فشار تک

 تسلیم يعیارهام -2

معیار ) تعیین حد رفتار االستیک ماده  ، معرفیوضعیت تنش و کرنش یحالت کل يمعادالت بنیادين براتعمیم 

 و مواد ناهمسانگردغیرفلزات ، فلزات يتسلیم برا يمعیارها(، تسلیم

 کرنش االستیک-روابط تنش -3

االستیک ساختاري  تماده، معادال (الستیکپ-)از تغییر شکل االستیکتغییرشکل االستیک آن، کرنش و مفاهیم 

حلیل گام به گام و مسايل يکتايی حل در مسايل االستیک، تفرضیه پايداري دراکر، متداول،  یو غیرخط یخط

 وابسته

 مواد پالستیک کامل يکرنش برا-روابط تنش -4 

سیل ن، قانون جريان و پتاآل مواد پالستیک کامل يا پالستیک ايده یرشکلیتغبراي الستیک ساختاري پمعادالت 

پالستیک کامل، تحلیل -کیاالست ليحل در مسا يیکتايپالستیک، قانون جريان همبسته با معیارهاي مختلف تسلیم، 

 بعديهاي مختلف پالستیک در حالت سهکرنش گام به گام، بررسی مدل-کامل، رابطه تنش چند مسايل پالستیک

 دهشون مواد سخت يکرنش برا-روابط تنش -5

 ،ينمو  تغییرشکل و نظريه ي ظريهن ،یکارسختداراي مواد پالستیک  یرشکلیتغ يپالستیک برا يمعادالت ساختار

هاي متداول، سطح بارگذاري و رشد کارسختی، قانون شوندگی و مدلتئوري تغییرشکل پالستیک، قوانین سخت

-روابط تنش با سخت شوندگی،  کیپالست ليچند مسا لیتحلجريان و فرضیه پايداري دراکر، تنش و کرنش موثر، 

پالستیک -االستیک ساختاري حل معادالت  يمتداول برا يها الگوريتمده، شون مواد سخت يبراگام به گام کرنش 

 .گیشوند سختهمراه با 
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