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جرم.  به ستون متصل شده است و پين را هم به ستون جوش داده اندAتيري فوالدي مطابق شكل زير با پين  

 طنابي را مطابقkg 80براي آزمودن جوش، شخصي به جرم .  قرار داردG و مركز جرم آن در نقطه kg 200تير 

 وارد  ميشود راAگشتاوري كه بر پين .  مي كشدN 300شكل از سوراخ داخل تير عبور داده است و با نيروي 
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 تحت نيروهاي محوري مطابق شكلE = 70 GPa و مدول االستيسيته mm 20  با قطر ABCميله آلومينيومي 

. بدست آوريدA را نسبت به نقطه ثابت Cجابجايي كلي نقطه . قرار گرفته است
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A در مقطع T ثابت باشد و گشتاور Bاگر مقطع .  است2r و r در دو انتهاي آن ABشعاع محور مخروطي شكل 

 بدستA باشد، مقدار پيچش ميله را در مقطه  Gوارد شود با فرض اينكه ماژول االستيسسته پيچشي ميله 

.آوريد
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