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 مقدمه

بر اجسام را مي توان به دو دسته اثرات خارجي هاي خارجي وارد نيروهمانطوركه در قسمت قبل گفته شد اثر 

ان ـي نشـالي و چرخشـورت حركت انتقـبه صود را ـرو خـاثر خارجي ني .و اثرات داخلي تقسيم بندي نمود

اثـر داخـلي نيـرو خود را بـه صــورت  . استتحليلقابل حركت  با استفاده از قوانين ديناميكيكه  مي دهد

ر آن مي توانـد به ـرو و نحوه اثـتغيير شكل بسته به نوع ني هاي داخلي نشان مي دهد كه اين تغيير شكل

 باعث ايجاد نيروي داخلي در قسمتهاي داخلي جسم مي گردد تغييرشكل داخلي.  هاي مختلفي باشدصـورت

بررسي تغيير شكل ونيروي داخلي به وجود آمده در اجسام بر .هند داشتكه اين نيروها حالتهاي مختلفي را خوا

 .اثر اعمال نيروهاي خارجي شاخه اي از مكانيك به نام مقاومت مصالح را پديد آورده است

 :مفاهیم مقدماتی 

 . از فضا را اشغال نموده استقسمتيعبارت است از توده اي كه : ماده 

 .سطح بسته محدود شده باشدماده را گويند كه توسط يك : جسم 

 .جسمي كه داراي خواص يكسان در تمام نقاط باشد: جسم همگن 

 .جسمي است كه خواص آن در تمام جهات بكسان باشد: جسم ايزوتروپيك 

 .جسمي است كه در سه جهت عمودبرهم داراي خواص متفاوت باشد: جسم ارتوتروپيك 

 :(Stress)تنش 

.  بر اجسام خود را به صورت تغييرشكل و ايجاد نيروهاي داخلي نشان مي دهداثر داخلي نيروهاي خارجي وارد

نيروهاي داخلي به وجود آمده درون جسم بر روي سطح مقطع جسم عمل مي كنند به طوري كه جهت ها و 

حالت اول . حالت هاي مختلفي نسبت به سطح مقطع دارند ولي مي توان آنها را به دو حالت كلي تبديل كرد

 است كه نيروي داخلي بر سطح مقطع جسم عمود است و حالت دوم حالتي است كه نيروي داخلي بر حالتي

طع جسم عمل ـح مقـر حالت كلي كه نيروي داخلي به صورت مايل بر سطد. سطح مقطع جسم مماس است

 .مي كند مي توان آن را به دو مولفه عمود بر جسم و مماس بر جسم تجزيه نمود
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 بيان "نيرو در واحد سطح" يا به صورت "شدت نيرو در سطح"ح نيروي داخلي به صورت در مقاومت مصال

 . گفته مي شود(Stress) تنش ،در اين حالت به نيروي داخلي. مي گردد

                                                         
A

F = تنش 

تنش بر حسب 
2

m

N يا پاسكال )Pa (به علت كوچكي واحد پاسكال از واحدهاي بزرگتري چون . بيان مي شود

KPa يا MPaاستفاده مي شود . 

  :(Normal Stress) تنش قائم
اگر نيروي داخلي موجود بر سطح مقطع جسم عمود باشد تنشي كه توسط آن ايجاد مي گردد به نام تنش 

تنش عمودي را  التي كه جهت نيرو به سمت بيرون سطح مقطع باشددر ح.ناميده مي شود) قائم ( عمودي 

تنش  .اري مي نامندـكششي و در حالتي كه جهت نيرو به سمت داخل سطح مقطع باشد تنش عمودي را فش

 .نشان مي دهند) زيگما (  σعمودي را با حرف 

 
تنش "بين آنها توليد تنشي به نام عكس العمل سطح  يكديگر تماس دارند نيروي در حالتي كه دو جسم با

 .اين نوع تنش نيز در رده تنشهاي قائم قرار مي گيرد.  خواهد نمود"لهيدگي

 

  : (shear Stress) تنش برشي
اگر نيروي داخلي موجود به موازات سطح مقطع جسم باشد تنشي كه توسط آن ايجاد مي گردد به نام تنش 

) تاو  ( τتنش برشي را با حرف. ين تنش باعث تغييرشكل زاويه اي جسم مي گردد ا.برشي ناميده مي شود

 .نشان مي دهند
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 :کرنش 

. اثر داخلي نيروهاي خارجي وارد بر اجسام خود را به صورت تغييرشكل و ايجاد نيروهاي داخلي نشان مي دهد

در مقاومت . هت و مقدار نيروي خارجي وارد بر جسم داردتغييرشكل داخلي به وجود آمده بستگي به نوع، ج

مصالح تغييرشكل داخلي به صورت نسبت مقدار تغييرشكل جسم به حالت اوليه جسم بيان مي شود كه آن را 

 .كه كرنش كميتي بدون بعد است ثابت مي گردد . گويند(Strain)كرنش 

 :كرنش محوري 
محوري يا گشتاور خمشي باشد كرنش ايجاد شده در جسم به خارجي وارد بر جسم از نوع نيروهاي اگر 

 جسم تحت اثر اين نوع نيروها مقداري تغييرشكل مي يابد كه تغييرشكل در .صورت محوري خواهد بود

 و به اندازه  قرار گرفته استF زير تحت اثر بار محوري به عنوان مثال جسم .راستاي محور جسم خواهد بود

L∆تغيير طول در آن ايجاد شده است. 

 
             : تعريف مي گردد روبرونشان داده مي شود به صورت) اپسيلون (εاين كرنش كه با حرف

L

L∆
=ε 

 .يه جسم است طول اولL تغيير طول جسم و ∆Lكه در اين رابطه 

 :كرنش برشي 
يا گشتاور پيچشي باشد كرنش ايجاد شده در ) عمود بر جسم ( اگر بار خارجي وارد بر جسم از نوع بار برشي 

نشان داده مي شود و به صورت رابطه اي ) گاما (γاين نوع كرنش با حرف. جسم به صورت برشي خواهد بود

 در شكل زير دو حالت كرنش برشي .سطح مقطع نسبت به حالت اوليه تعريف مي گرددتغييرشكل زاويه اي از 

 .كه معموالً براي اجسام اتفاق مي افتد نشان داده شده است
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 :رفتار ماده هنگام اعمال نیروی خارجی

رين درك رفتار ماده هنگام اعمال نيروي خارجي و مشاهده تغييرات حالت ماده در هنگام بارگذاري از مهمت

. ابزارها براي بيان علم مقاومت مصالح و استفاده از آن در پيش بيني رفتار ماده در بارگذاريهاي متفاوت مي باشد

بدين منظور از آزمايش .در مقاومت مصالح از دو معيار تنش و كرنش براي بيان اين رفتار استفاده مي گردد

 .استاندارد كشش تك محوري استفاده مي گردد

 
 ش محوريدستگاه كش

اين دستگاه قابليت . در اين آزمايش نمونه استاندارد كشش به دو گيره دستگاه كشش محوري بسته مي شود

بر روي نمونه كشش . دازه گيري تنش موجود در جسم را داردناندازه گيري نيروي وارد بر جسم و به دنبال آن ا

ود كه مي تواند مقدار كرنش را اندازه گيري  قرار داده مي شStrain gageوسايل اندازه گيري كرنش به نام 

 كرنش  )و به دنبال آن تنش(   در اين آزمايش مقدار نيرو به تدريج زياد مي شود و به ازاي مقدار هر نيرو.نمايد

 .اين آزمايش تا آنجا ادامه مي يابد تا نمونه استاندارد شكسته شود. ناشي از آن نيز اندازه گيري مي شود

 
 دارد كششنمونه استان
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اگر تنش و كرنش متناظر با آن بر روي محورهاي مختصات كه محور مختصات افقي آن كرنش و محور 

مختصات عمودي آن تنش مي باشد به صورت نقاطي نشان داده شود منحني كه از اين نقاط مي گذرد به نام 

 . كرنش ناميده مي شود كه نمونه اي از آن به صورت زير مي باشد–منحني تنش 

    
 

در ابتداي آزمايش كه نيرو به تدريج زياد مي شود نمونه استاندارد نيز تغييرشكل داده و طول آن زياد مي شود  

اين تغيير طول آنقدر ادامه مي يابد تا قطـر نمـونه در قسمـت ميـاني آن شـروع به ). شكل اول سمت چپ ( 

فرايند گلـويي شدن ادامه مي يابد تا اينكه ). كل دومش(  مي نامند "گلويي شدن"اين پديده را . كم شدن نمايد

فرايندهاي ذكر شده در شكل زير نشان داده ). شكل سوم و چهارم( نمونه در همان ناحيه گلويي شدن بشكند 

 .شده است

 

 
 

ر خطي كرنش مشخص مي شود كه رفتار ماده در ابتداي آزمايش خطي و بعد از آن غي-با بررسي منحني تنش

 . مي گردد
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 .بنابراين مي توان منحني را به دو ناحيه مطابق شكل زير تقسيم نمود

 
 كرنش - منحني تنش1در ناحيه .  به نام ناحيه پالستيك خوانده مي شود2 به نام ناحيه االستيك و ناحيه 1ناحيه 

 كرنش حالت -حني تنش من2در ناحيه . حالت خطي دارد و مي توان براي آن يك رابطه رياضي تعريف نمود

 هنگامي كه جسم در ناحيه .غيرخطي دارد و بنابراين بايد فرضهاي ساده كننده اي براي بيان رياضي آن بيان كرد

االستيك قرار دارد با برداشتن نيرو، جسم به شكل اوليه خود بازمي گردد ولي اگر جسم در ناحيه پالستيك 

مرز بين ناحيه االستيك و ناحيه پالستيك . در جسم باقي مي ماندباشد با برداشتن نيرو، تغيير شكل پالستيك 

 .  است كه به نام نقطه تسليم ناميده مي شود و تنش متناظر با آن تنش تسليم مي باشد1نقطه شماره 

 .تنش تسليم يكي از مهمترين ويژگيهاي مكانيكي اجسام است

بيشترين تنشي كه جسم مي تواند تحمل نمايد .د به نام نقطه حداكثر تنش كششي ناميده مي شو2نقطه شماره 

در اين نقطه نمونه استاندارد .  به نام نقطه شكست ناميده مي شود3نقطه شماره . استتنش متناظر با آن نقطه 

 .شكسته شده و آزمايش به اتمام مي رسد

 :قانون هوک 

ر ناحيه االستيك اجسام تاكيد علم مقاومت مصالح در مورد طراحي اجسام و تحمل بارهاي داخلي و خارجي ب

به عبارت ديگر اين علم بيان مي دارد كه طراحي سازه ها بايد به گونه اي انجام شود تا تنشها و كرنشهاي . دارد

اساس و مبناي محاسبات ناحيه . ايجاد شده در اجسام در بحراني ترين حالت در ناحيه االستيك قرار گيرد

قانون .  در ناحيه االستيك اجسام مي باشدر مبناي ارتباط بين تنش و كرنشقانون هوك مي باشد كه ب، االستيك

 :هوك در حالت تك محوري به صورت زير تعريف مي گردد

εσ E= 
دول يانگ ناميده ـه يا مـتـيـسـيـتـ ضريب االسE كرنش و بدون بعد و Pa ، ε تنش بر حسب σدر اين رابطه

 . مي باشدPaكرنش در ناحيه االستيك بوده و واحد آن همانند تنش -اين ضريب شيب منحني تنش. مي شود

 .ضريب االستيسيته نيز همانند تنش تسليم يكي از مهمترين ويژگيهاي مكانيكي اجسام است
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 قانون هوك براي جسم زير با طول داگر به جاي تنش و كرنش در قانون هوك مقادير معادل آنها گذاشته شو

 . به صورت زير درمي آيدA و سطح مقطع با مساحت Lاوليه 
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رابطه به دست آمده ارتباط بين ميزان نيروي خارجي وارد بر جسم و تغيير شكل محوري ايجاد شده بر اثر نيرو 

 .را نشان مي دهد

 ميليمتر كه در 1000 به يك ميله فوالدي استوانه اي به طول KN100نيروي محوري : مثال 

 ميليمتر باشد ميزان تغيير 50اگر شعاع سطح مقطع ميله . ديوار فرورفته است وارد مي شود

 . گبگاپاسكال مي باشد210 ضريب االستيسيته فوالد طول ميله چقدر است؟
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 تغييرطول مي دهد و mm 0.06 ميله تنها KN 100يجه محاسبات ديده مي شود به ازاي نيروي همانطور كه نت

 . ميليمتري خود باز مي گردد1000ميله به حالت اوليه و طول ، مسلماً با برداشتن نيرو
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 :تنش حرارتی 

به . مي باشديكي ديگر از عواملي كه باعث مي شود جسم به طور داخلي تغييرشكل دهد تغييرات دمايي جسم 

انبساط و انقباض مي تواند باعث ايجاد تغيير . طور كلي اجسام بر اثر تغييرات دمايي منبسط و منقيض مي شوند

تنش و كرنشي كه بر اثر . به وجود مي آيد) تنش ( شده و به دنبال آن نيروي داخلي ) كرنش ( شكل داخلي 

ميزان تغيير طول جسم بر اثر تغيير دما با  .ميده مي شودتغييرات دمايي به وجود مي آيد تنش و كرنش حرارتي نا

 :استفاده از رابطه زير به دست مي آيد 

TLL ∆=∆ α 

 ضريب انبساط طولي بر حسب m ،α طول اوليه بر حسبLدر رابطه فوق 
C

o

 تغيير دماي جسم بر ∆T و 1

Cحسب 
oكرنش حرارتي به صورت زير تعريف مي گردد . مي باشد : 

T
L

TL

L

L
∆=

∆
=

∆
= α

α
ε 

 :با استفاده از قانون هوك به صورت رابطه زير است تنش حرارتي 

TEE ∆== αεσ 
 : وجود آمده در جسم بر اثر تغييرات دمايي نيز به صورت زير مي باشدمقدار نيروي داخلي به

TAEFTE
A

F
∆=⇒∆== αασ 

 ميليمتر كه از دو طرف در ديوار قرار دارد تحت 550ميله فوالدي استوانه اي به طول : مثال 

 10اگر شعاع مقطع استوانه .  درجه سلسيوس قرار مي گيرد80تاثير تغييرات دما به ميزان 

ليمتر باشد مقدار كرنش و نيروي داخلي به وجود آمده در ميله چقدر است؟ ضريب مي

 گبگاپاسكال و ضريب انبساط حرارتي آن 210االستيسيته فوالد 
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 :تنش پیچشی 

يا به صورت گشتاورهاي پيچشي بر ) نيروي برشي  ( ياگر نيروهاي خارجي وارد بر جسم به صورت عمود

ود مي آيد كه به آن كرنش و تنش پيچشي شهاي برشي در سطح مقطع جسم به وججسم اثر نمايند كرنشها و تن

ورها ايجاد ــراتـهاي ژنـها، شفتـاردان ماشينـهاي چرخنده، ميل گـدر شفتاين نوع تنش به عنوان مثال . گويند

حد مجاز بيشتر باشد در داخل جسم ترك به وجود مي آيد و اين ترك به اگر مقدار اين تنش از . مي گردد

در طراحي سازه هايي كه . ه آن گرددبب يمرور زمان رشد مي كند تا اينكه باعث شكسته شدن جسم و ايجاد آس

تحت تاثير اين نوع تنش قرار دارند سعي مي شود با درنظر گرفتن سطح مقطع مناسب تنش برشي در آن بيش 

 .د مجاز نشوداز ح

  :(Poisson Ratio)ضریب پواسان 

هنگامي كه جسمي تحت اثر نيروي خارجي قرار مي گيرد در امتداد محور نيرو شروع به تغييرشكل دادن مي 

عالوه بر اين تغييرشكل، تغييرشكل ديگري در امتداد عمود بر تغييرشكل اوليه در اجسام رخ مي دهد به . كند

 . اين پديده در شكل زير نشان داده شده است. د منبسط يا منقبض مي گرددطوري كه جسم در جهت عمو

 
اين .  وارد بر جسم به صورت فشاري باعث مي گردد تا جسم در راستاي عمود بر نيروها منبسط گرددFنيروي 

پديده توسط يك شاخص به نام ضريب پواسان تعريف مي گردد كه عبارت است از قدر مطلق نسبت كرنش 

 . نشان داده مي شودυاين ضريب با حرف .  به كرنش محوريجانبي
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اين ضريب .  تغيير مي كند5/0مقدار ضريب پواسان براي مواد مختلف متفوت است و در بازه نزديك صفر تا 

 . مي باشد3/0براي اكثر فلزات 

 

 


