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 چکیده

 زود،یگ یاستفادٌ قزار م مًرد االتیس یکاَص دما یتزا يیایمیي پتزيض یطگاَيپاال یکٍ در ياحدَا یلياس يسای کي

 َدف اس اوجام ايه تحقیقسايز اجشا ضًد.  تاػث آسیة تًاود یم َا کىىدٌ خىکضکست پزٌ ايه . تاضىد یم يیًَا یَا کىىدٌ خىک

در پزٌ در صًرت يقًع ارتؼاضات ي  ضدٌ جادياَای تؼییه تىص مىظًر تٍ. استضکست  کیپزٌ فه تز اساس مکاو کيػمز  هییتؼ

محديد  المانريش  ضد ي تٍ ساسی  مدلاوس، پزٌ تحت ویزيَای مؼادل تزرسی امکان ضکست آن تٍ دلیل خستگی در اثز رسيو

 صًرت تٍ یکیىاميآئزيد یزيَایاس مزکش، و شيگز یزيیو لیاس قث یتارگذار طيسپس مدل تحت ضزا. گزفتقزار  لیتحلمًرد 

تز کاَص  تأثیزگذارًامل ػ يیتا ضىاسا ،اني. در پاضدودپزٌ اػمال  یمىاسة ري یگاٍَیتک یمزس طيضزا ي قزار گزفت کیاستات

رفتار پزٌ تا َىدسٍ  وتايج وطان داد کٍ .ضد یساسىٍی، پزٌ تُػًامل هيکاَص ا مىظًر تٍَىدسٍ پزٌ  زییي تغ یػمز خستگ

درجٍ پديدٌ اضتال رخ  5تز دير در دقیقٍ در سيايای حملٍ تشرگ 9000محدب تًسيغ فطار مىاسثی وداضتٍ ي در سزػت ديراوی 

َای تا فًيل مقؼز ي مسطح چىیه کٍ در َىدسٍیدر صًرت دَد.مىاسثی تزای پزٌ را وطان ومی ػملکزدطار دادٌ ي تًسيغ ف

. تًد تأثیزگذارتسیار جىس ي چگالی پزٌ ویش در پديدٌ ضکست  ،ػاليٌ تز َىدسٍ فًيل پزٌَمچىیه  .طدای مطاَدٌ وپديدٌ

در ايه اتؼاد تزای پزٌ ویزيی گزيش اس مزکش تسیار تشرگ  ،ًمیىیًم استتزاتز  آل 9 تقزيثاًدارای چگالی  ضدسوگکٍ استیل اسآوجايی

ضد کٍ َا مطاَدٌ تًسيغ تىص، ي ػمز ساسٌ در تؼداد سیکلتٍ تًجٍ  تا ايه امز مىجز تٍ ضکست خًاَد ضد. کٍخًاَد ضد 

  دَد.َا مقايمت تیطتزی در مقاتل ضکست اس خًد وطان میَىدسٍ محدب در مقايسٍ تا سايز َىدسٍ

 .ضکست کیمکاو، محديد لمانخستگی، ريش ا، پزٌ کًلزَای ًَايیهای کلیدی:  واژه
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