فصل الربيع 2015/2014

قسم امليكانيكا

كلية الهندسة  -جامعة مصراتة

االمتحان النهائي ملقرر خواص مواد
التاريخ 2015/07/25
رقم الطالب :
اسم الطالب:
بعد دراستك لهذا املقرر كطالب في قسم الهندسة امليكانيكية ،أجب عن جميع األسئلة التالية :
هـ ع 133

الزمن :ساعتان ونصف()2:30
أستاذ املادة  :علي الطويل

السؤال األول ( 10درجات)
اختر اإلجابة الصحيحة للفقرات التالية بوضع رقم اإلجابة الصحيحة في املكان املخصص ،مع العلم أن كل إجابة
خاطئة ستخصم من اإلجابة الصحيحة












يطلق على التغير النسبي البسيط في أبعاد وشكل املادة نتيجة لتعرضها إلجهادات عالية بـ ـ ـ
رقم اإلجابة الصحيحة
 .2الصالدة
 .1املتانة
 .4املرونة
 .3الصالبة
اللوغارثم الطبيعي لطول العينة اللحظي على طول العينة األصلي هو:
رقم اإلجابة الصحيحة
 .2اإلجهاد الحقيقي
 .1االنفعال الحقيقي
 .4نسبة بواسون
 .3اإلجهاد الهندس ي
يكون اإلجهاد دالة خطية لالنفعال في منحنى اإلجهاد واالنفعال عند
رقم اإلجابة الصحيحة
 .2حد اللدونة
 .1حد التناسب
 .4عند إجهاد الخضوع
 .3حد الخضوع
تعتبر املادة غير صلبة إذا كان
رقم اإلجابة الصحيحة
 .2لها انفعال كبير .
 .1لها معامل مرونة كبير
 .4لها معامل مرونة صغير
 .3تمتص طاقة كبيرة قبل الكسر
طاقة االنفعال لوحدة الحجم من املادة والالزمة إلجهاده املادة إلى نقطة الخضوع تعرف ب ـ ـ
رقم اإلجابة الصحيحة
 .2معامل الرجوعية .
 .1املطيلية
 .4معامل املرونة
 .3معامل القص
االستطالة الناتجة من تأثير حمل مقداره  Fعلى قضيب معدني طوله  Lومساحة مقطعه العرض ي  Aتساوي :
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رقم اإلجابة الصحيحة

 .4كل اإلجابات صحيحة

 يختلف اختبار أيزود للصدمة عن اختبار تشاربي باآلتي :
رقم اإلجابة الصحيحة
 .2الحمل املستخدم أكبر
 .1أبعاد العينة
 .4وضع العينة والحز ()V-notch
 .3الحمل املستخدم أصغر
مقابل للحمل املسلط
 في اختبار الصالدة يتم إحداث أثر على سطح املادة املراد قياس صالدتها بواسطة أداة على شكل هرم أو كرة
وعادة ما تكون هذه األداة مصنوع من
رقم اإلجابة الصحيحة
 .2األملاس
 .1التيتانيوم
 .4الذهب
 .3النحاس األحمر
 نوع التحميل عند إجراء اختبار الشد
رقم اإلجابة الصحيحة
 .2حمل استاتيكي
 .1حمل ديناميكي
 .3حمل متكرر
 .4حمل ديناميكي واستاتيكي
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السؤال الثاني(  15درجة ):
أ -ملاذا ندرس في الخواص امليكانيكية لبعض املواد ؟ وضح إجابتك بمثال
ب -كيف يمكن قياس بعض هذه الخواص؟وكيف يمكننا التحكم فيها وتحسينها .وضح إجابتك باختصار
ج -أذكر الفرق بين اإلجهاد الهندس ي واإلجهاد الحقيقي؟ ارسم منحنى اإلجهاد  -اإلنفعال الهندس ي ومنحنى اإلجهاد-
اإلنفعال الحقيقي ؟

السؤال الثالث ( 10درجات):

أ -الجدول التالي يبين اإلجهادات الحقيقية وما تحدثه من انفعاالت حقيقية لدنة لسبيكة من النحاس ،املطلوب
إيجاد قيمة اإلجهاد الحقيقي الالزم إلحداث انفعال لدن حقيقي بقيمة  0.25؟
)True Stress (MPa
True Strain
345
0.1
414
0.2
ب -استنتج العالقة التي تربط اإلجهاد الحقيقي باإلجهاد الهندس ي؟

السؤال الرابع ( 10درجات) :

 . 40 MPaتبين أن الكسر ينتج

أ -جناح طائرة مصنوع من سبيكة األلومينيوم ،قيمة متانة الكسر لهذه السبيكة m
عند إجهاد مقداره  365MPaعندما يكون أقص ى طول للتصدع الداخلي . 2.5mm
لنفس الجناح ونفس السبيكة ،احسب مستوى اإلجهاد الذي سيحدث عنده الكسر عندما يكون طول التصدع

الداخلي . 4m
ب -وضح بالرسم منحنى الزحف ()Creepللمواد تحت تأثير حمل ثابت  ،مبين املناطق الرئيسية الثالثة ؟

السؤال الخامس ( 15درجة) :
قضـ ــيب اسـ ــطواني قطـ ــره  8mmمص ـ ــنوع مـ ــن سـ ــبيكة م ـ ــن النح ـ ــاس كمـ ــا مبـ ــين ف ـ ــي الشـ ــكل أدن ـ ــاه  ،ه ـ ــذا القضـ ــيب
خاض ـ ـ ـع لحم ـ ـ ــل دوري معكـ ـ ــوس (ش ـ ـ ــد -ض ـ ـ ــغط) عل ـ ـ ــى ط ـ ـ ــول مح ـ ـ ــوره .إذا علم ـ ـ ــت أن أحم ـ ـ ــال الش ـ ـ ــد والض ـ ـ ــغط ـ ـ ــي
 +7500Nو  -7500Nعلى التوالي ،احسب:
 .1عمر الكالل لهذا القضيب (عدد الدورات الالزم لحدوث الكالل وفشل القضيب)؟
 .2ك ـ ــم تك ـ ـ ــون قيم ـ ـ ــة اإلجه ـ ـ ــاد لح ـ ــدوث الكـ ـ ــالل إذا كـ ـ ــان القض ـ ــيب مصـ ـ ــنوع م ـ ـ ــن سـ ـ ــبيكة األلومينيـ ـ ــوم عن ـ ـ ــد نفـ ـ ــس
ع ـ ـ ــدد ال ـ ـ ــدورات التـ ـ ــي يفشـ ـ ــل عن ـ ـ ــدها القضـ ـ ــيب املص ـ ـ ــنوع مـ ـ ــن س ـ ـ ــبيكة النح ـ ـ ــاس؟ عل ـ ـ ــق علـ ـ ــى إجابت ـ ـ ــك (م ـ ـ ــاذا
تستنتج)؟ .
 .3وف ـ ـ ــي حال ـ ـ ــة مـ ـ ــا إذا كـ ـ ــان القضـ ـ ــيب مص ـ ـ ــنوع مـ ـ ــن سـ ـ ــبيكة الف ـ ـ ــوالذ( ،)1045ك ـ ـ ــم تك ـ ـ ــون ع ـ ـ ــدد ال ـ ـ ــدورة لح ـ ـ ــدوث
الكالل (التعب)؟.
 .4اإلجهاد املتوسط   mونسبة اإلجهاد . R
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