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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

مقدمه - 1
Structural) اي سازه سيستم رفتار تحليل براي را نياز مورد مباني كرنش،  و تنش ھاي تحليل

system) نمايد مي فراھم دارد، قرار بارگذاري اثر تحت كه.

تنشتحليل  

مفاھيم بنيادي تنش •

تانسور تنش •

تبديالت در تانسور تنش •

تنش ھاي اصلي •

تنش ھاي برشي ماكزيمم يا مينيمم •

معادالت تعادل •

کرنشتحليل  

مفاھيم بنيادي كرنش •

تانسور كرنش •

تبديالت در تانسور كرنش •

كرنش ھاي اصلي •

كرنش ھاي برشي •

معادالت سازگاري •
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

تحليل تنش–2
تعريف تنش ) الف

 نيرو ( دارد قرار آن سطح در کننده عمل ھاي نيرو اثر تحت که بگيريد نظر در را دلخواه عمومي جسم يک
 جسم ميان از را Q موھومي دلخواه صفحه يک .) P3 و P2 و P1 متمرکز ھاي نيرو و p2 و  p1 گسترده ھاي
  و (+) عالمت با را Q صفحه سوي يک .دھد مي برش A سطح امتداد در را جسم صفحه اين .دھيد عبور
  .دھيم مي نمايش )-( منفي عالمت با را ديگر سوي
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

 امتداد در ) مماسي يا برشي نيروي (      و ) عمودي يا نرمال نيروي (      مؤلفه دو به توان مي را      نيروي
:نمود تجزيه Q صفحه به نسبت S مماسي بردار و N نرمال واحد بردار

 Q مثبت سمت در جسم از قسمتي
 در جسم از ديگر قسمت به را نيروھايي
 اين .نمايد مي اعمال Q منفي سمت
 وسيله به Q صفحه طريق از نيروھا
 سمت دو در جسم قسمت دو مستقيم تماس
Q از که را نيرويي .شوند مي منتقل 

 وسيله به A از ΔA جزيي سطح طريق
 ΔF با شود مي منتقل Q راست سمت
 .دھيم مي نمايش
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

22
SN FFF ∆+∆=∆

:مقدار متوسط نيرو در واحد سطح عبارتند از

) تنش متوسط (  

)     تنش نرمال متوسط (  

       

) تنش برشي متوسط (  
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

بنابراين بردار تنش      به . مفھوم تنش در يك نقطه با فرض بي نھايت كوچك شدن        حاصل مي شود
:صورت زير مشخص مي شود
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:و بطور مشابه بردار تنش نرمال و بردار تنش مماسي به صورت زير تعريف مي شوند

A
FN

A
N ∆

∆
=

→∆
lim

0
σ

A
FS

A
S ∆

∆
=

→∆
lim

0
σ

)تنش نرمال ( 

)تنش برشي يا مماسي ( 
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:اكنون با شناختي كه از بردار تنش بدست آورديم، مي توان چھار مشخصه زير را براي آن بيان كرد

کرنش و تنش تحليل : اول فصل

.است سطح واحد در نيرو جنس از تنش بردار1)

 طرف به نقطه آن از گذرنده برش خاص مقطع طرف يك نيروھاي عمل نمايانگر نقطه، ھر در تنش بردار )2
.است ديگر

 مؤثر تنش بردار ارزيابي در ابتدا از سطح آن راستاي كه كند مي عمل سطحي روي نقطه، ھر در تنش بردار )3
.است بوده

 مي تنش نھايت بي نقطه يك در يعني ( باشد نمي خاص جھت و راستا يك به محدود نقطه يك در تنش بردار )4
  .)كرد تعريف توان

نتيجه داد، در تشخيص توان نمي مستقل راستاي از سه بعدي، بيش سه فضاي نقطه در يک از آنجا که در 
توان بردار تنش مربوط به مي مستقل مشخص باشند، راستاي سه بردار تنش مربوط به سه اي ھرگاه در نقطه 

.کردتعيين را راستاي اختياري ھر 
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

تانسور تنش) ب

:بارھايي كه در جسم آزاد مذكور عمل مي كنند به دو نوع تقسیم مي شوند
كـه در سـطح جسـم آزاد عمـل مـي كننـد، نظیـر (Surface Forces)نیروھاي سـطحي  -1

نیروھاي تماسي كـه شـامل بارھـاي متمركـز و واكـنش ھـا در يـك نقطـه مـي باشـند و 
.بارھاي گسترده

كــه در حجــم جســم آزاد عمــل مــي كننــد، نظیــر (Body Forces)نیروھــاي حجمــي  -2
.نیروھاي ثقلي و نیروھاي اينرسي

جسـم ديـاگرام نقطـه از يـک در  (State of Stress)مشخص نمودن حالت تنش براي 
بـي بـا ابعـاد مسـتطیل مکعـب يک جسم آزاد به صورت اين . مي کنیمآزاد استفاده 

نقطـه مـورد نظـر ديگر شود، به عبارت مي در نظر گرفته  dzو  dyو  dxکوچک نھايت 
شـود کـه وجـوه آن مـي کوچک فرض بینھايت با ابعاد مستطیل مکعب يک به صورت 

.باشندمي  zو  yو  xمحورھاي با موازي 

منتظرالقائم -توليددر متالورژي  13



کرنش و تنش تحليل : اول فصل

مـي کنـيم و فـرض مي دھيم نشان  Oگوشه در مبدا يک کوچک را با بينھايت و سھولت ارائه مطالب، عنصر براي سادگي 
.باشندمي ) ثابت(حجمي يکنواخت تنش در سرتاسر عنصر ھاي که مولفه 

)به دو مولفهبرشي نيرو مولفه تجزيه کنند و مي که از نتطه مورد نظر عبور صفحاتي در مورد توضيح (

.داريمرا  σxzو  σxyو  σxxھاي تنش  xوجوه عمود بر محور يا صفحات براي 

.داريمرا  σyzو  σyyو  σyxھاي تنش  yوجوه عمود بر محور يا صفحات براي 

.داريمرا  σzzو  σzyو  σzxھاي تنش  zوجوه عمود بر محور يا صفحات براي  منتظرالقائم -توليددر متالورژي  14



کرنش و تنش تحليل : اول فصل

در ارتباط با مفھوم حالـت تـنش در يـك نقطـه، نـه مؤلفـه 
:تنش به صورت زير وجود دارند
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: xوجوه عمود بر محور يا صفحات براي 

: yوجوه عمود بر محور يا صفحات براي 

: zوجوه عمود بر محور يا صفحات براي 

دھنده امتداد مربوط به مولفه نمايش  bاست که بر صفحه عمود است و امتدادي دھنده نمايش  σab  ،aتوجه شود که در 
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

:تانسور تنش را مي توان به شكل زير تعريف كرد
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. (  نشان مي دھند      بطور اختصار تانسور تنش را بصورت
)نمايش تانسوري 

ھا xمحور بیانگر  1
ھا yمحور بیانگر  2
ھا zمحور بیانگر  3
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کرنش و تنش تحلیل : اول فصل

:انواع كمیت ھا

يك كمیت اسكالر، كمیتي است كه تنھا داراي يك مؤلفـه در يـك دسـتگاه مختصـات 
مؤلفه مذكور ھنگامي كـه در مختصـات اختیـاري ديگـري بـه نـام      . است     اختیاري

).تانسور از مرتبه صفر(  تغییري نمي كند اندازه گیري شود،

يك كمیت برداري، كمیتي است كـه داراي سـه مؤلفـه در يـك دسـتگاه مختصـات 
مؤلفه ھاي مذكور ھنگامي كه در مختصات اختیاري ديگري بـه . است    اختیاري

تانسـور از مرتبـه (نام       اندازه گیري شوند، به صورت قانونمند تغییـر مـي كننـد 
).اول

مؤلفـه در يـك دسـتگاه  9يك كمیـت تانسـوري، از مرتبـه دوم كمیتـي اسـت كـه داراي 
مؤلفه ھاي مذكور ھنگامي كه در مختصات اختیـاري ديگـري . است  مختصات اختیاري

)تانسور از مرتبه دوم( به نام      اندازه گیري شوند به صورت قانونمند تغییر مي كنند 
.
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

:خواص تانسور تنش عبارتند از

تانسور تنش در يك نقطه مورد بحث قرار مي گيرد ، -1

عناصر قطر اصلي تانسور، مؤلفه ھاي قائم تنش ھستند، -2

ھستند،) مماسي ( عناصر واقع در غير قطر اصلي،  مؤلفه ھاي برشي  -3

تانسور تنش يك اصطالح رياضي است كه به موجوديتي فيزيكي به نام تنش اطالق مي شود، -4

.تانسور تنش متقارن است -5
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

0 0x yz zy yz zyM dxdydz dxdydzσ σ σ σ= ⇒ − = ⇒ =∑

:ديگر داريمبه عبارت . تقارن برخوردار استخاصیت توان اثبات کرد که تانسور تنش از مي 

, ,xy yx xz zx zy yzσ σ σ σ σ σ= = =

مطـابق . مـي نويسـیمتقارن، معادله تعـادل مکعـب تـنش را خاصیت اثبات براي 
از محورھا و نسبت يک وارد بر مکعب حول ھر نیروھاي لنگر بايد معادالت تعادل، 

:ديگر داريمبه عبارت . به ھر نقطه، معادل صفر گردد

0 0y zx xz zx xzM dxdydz dxdydzσ σ σ σ= ⇒ − = ⇒ =∑
0 0z yx xy yx xyM dxdydz dxdydzσ σ σ σ= ⇒ − = ⇒ =∑

از شتاب و وزن جسم صرف نظر شده اسـت، نیروھاي ناشي در معادالت باال از 
کلـي نیـز صـحیح بـه دسـت آمـده در حالـت نتیجـه توان نشان داد که ولي مي 

ھـاي برشـي تـنش کمیـت ھـاي دھند که مي معادالت تعادل باال نشان . است
طوري ھستند و جھت آنھا ھمیشه مساوي واقع در دو سطح عمود مجاور ھم، 

.شوندمي دور ھمديگر که از يا اين بوده ھمديگر به طرف يا است که 
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

مؤلفه ھاي تنش در يك صفحه با راستاي اختياري) پ

و xبردار تنش       و         و        در صفحاتي كه به ترتيب عمود بر محورھاي 

 y  وz مي باشند، عبارتند از:
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را كه از مكعب تنش بريـده شـده اسـت، مـورد مالحظـه قـرار مـي  Pاينك بردار تنش در يك صفحه مايل دلخواه 
.دھيم
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

:عبارت است از Pبردار نرمال واحد عمود بر صفحه 

knjmilN ++=

.كوسينوس ھاي ھادي بردار واحد      مي باشند n و  m و l كه در آن
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

) Principal Stresses & Principal Planes( تنش ھاي اصلي و صفحات اصلي ) ت

صـفحه ايـن در  Sتـنش براينـد به گونـه اي اسـت كـه  ABCصفحهراستاي فرض كنید كه 
: ديگر داريمعمود بر صفحه است، به عبارت 

ــن صــورت صــفحه مــذکور، صــفحه  در آن نقطــه اســت و  (Principal Plane)اصــلي در اي
اصـلي ، تـنش  S = Snو تـنش  (Principal Direction)راسـتاي اصـلي نرمـال آن، راستاي 

(Principal Stress)  شودنامیده مي.
باشد بگونه اي كه  Oيك صفحه اصلي در نقطه ABCکه صفحهکنید فرض 

 
مشابه  بردار نرمال واحـد nو  mو  lھمان كوسینوس ھاي ھادي داراي  Sصورت اين در 

:عبارتند از zو  yو  xدر راستاي   Sدر اين صورت مؤلفه ھاي . مي باشد

nSS
mSS
lSS
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x
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=
=
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

:آمد خواھد در زير صورت به مايل صفحه يك در تنش ھاي مؤلفه به مربوط معادالت صورت اين در
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:داريم نيز تانسوري گذاري نماد صورت به

( ) 0=− Sn ijiji δσ

:در نماد گذاري تانسوري،      دلتاي كرونكر ناميده مي شود كه به صورت زير تعريف مي شود
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

 مساوي آن ضرايب دترمينان بايد باشند،  n و m و l ازاي به صفر غير جواب داراي مذكور معادالت اينكه براي 
:داريم ديگر عبارت به .باشد صفر

Cubic ( سومي درجه معادله يك مذكور، دترمينان بسط از Equation  ( ازاي به S داشت خواھيم:
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

:كه در آنھا داريم

zzyyxxI σσσ ++=1 )مجموع قطر تانسور تنش )
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مجموع كوفاكتور ھاي قطر تانسور (
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)دترمينان تانسور تنش(
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

Real) حقيقي ريشه سه داراي باال معادله که کرد ثابت توان مي Root) تنش سه حداقل نتيجه در و است  
 در ھا جواب اين پسرفتي جايگذاري از .شوند مي داده نشان σ3 و σ2 و σ1  صورت به که دارند وجود اصلي

 مي دست به n و m و l متناظر ھادي ھاي کوسينوس ،مايل صفحه يک در تنش ھاي مولفه به مربوط معادالت
:شرط با البته ،آيند

2 2 2 1l m n+ + =

 خواھند بفرد منحصر متناظر، اصلي راستاي سه صورت اين در باشند، متمايز σ3 و σ2 و σ1  ريشه اگرسه
  اين در باشند، مساوي ريشه سه اين از ريشه دو اگر .بود خواھند (Orthogonal) متعامد يکديگر بر و بود

 بر که باشند دلخواھي راستاي دو ھر تواند مي ديگر راستاي دو و بود خواھد بفرد منحصر راستا يک صورت
 بفردي منحصر راستاي ھيچ صورت اين در باشند، مساوي ريشه سه ھر اگر .باشند مي متعامد راستا نخستين
 عنوان به تنش وضعيت اين .شوند انتخاب توانند مي دلخواھي متعامد راستاي سه ھر و داشت نخواھند وجود
.است معروف ھيدرواستاتيک تنش حالت
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

1 xx yy zz xx yy zzI σ σ σ σ σ σ′ ′ ′= + + = + +

 در O نقطه در را ´z و  ´y و ´x محورھاي متفاوت مجموعه يک ،z و y و x محور سه جاي به که کنيد فرض
 به بود، خواھد شده ذکر سومي درجه معادله مانند اصلي ھاي تنش تعيين معادله صورت اين در .بگيريم نظر
´σ ھاي تنش حسب بر I3 و I2 و I1 که اين جز

x  و σ´
y و  σ´

y شد خواھند تعريف جديد محورھاي به نسبت. 
:داريم مثال عنوان به

1

2

3

...

...

xx yy zzI
I
I

σ σ σ′ ′ ′= + +

=
=

 شده انتخاب مختصات محورھاي به بستگي که است واضح و باشند مي فيزيکي ھاي کميت اصلي، ھاي تنش اما
 σ1 براي را مشابھي مقادير که اين تا باشند يکسان مختصاتي دستگاه ھر در بايد  I3 و I2 و I1 مقادير بنابراين .ندارند

:داشت خواھيم مثال عنوان به بنابراين .دھند دست به σ3 و σ2 و
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

I1 و I2 و I3 ناورداھاي ترتيب به (Invariants) شوند مي ناميده تنش تانسور سوم و دوم و اول.

1 1 2 3

2 1 2 2 3 3 1

3 1 2 3

( )
I
I
I

σ σ σ

σ σ σ σ σ σ
σ σ σ

= + +

= − + +
=

 فرم تنش، ناورداھاي صورت اين در ،بگيريم نظر در مختصات محورھاي عنوان به را اصلي راستاھاي اگر
:گرفت خواھند خود به را زير ساده

 که ھستند مستقل کميت سه شوند، مي ظاھر باال معادالت در که I3 و I2 و I1 ناورداھاي که شد يادآور بايد
  توان مي σ3 و σ2 و σ1 بودن معلوم با ديگر عبارت به .نمايند مي مشخص را σ3 و σ2 و σ1 نيز و تنش حالت
ــــیز I3 و I2 و I1 داشتن با و نمود محاسبه را I3 و I2 و I1 ھاي کميت  دست به را σ3 و σ2 و σ1 توان مي ن
.آورد
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

)Axial Strain(محوري کرنش ) ب

x) مختصات به P نقطه در ذره يک ،يابد مي تغييرشکل جسم يک که ھنگامي - , y , z) نقطه به P´ مختصات به (x+u ,
y+v , z+w) نقطه در اي ذره ھمچنين .يابد مي انتقال Q مختصات به (x+dx , y+dy , z+dz) نقطه به Q´ به 

x+dx+u+du) مختصات , y+dy+v+dv , z+dz+w+dw) کوچک بينھايت خطي عنصر و يابد مي انتقال  
PQ=ds خطي عنصر صورت به P´Q´ طول به ds´ آيد مي در.
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

Lagrangian) الگرانژي محوري کرنش - axial strain)نقطه در P در که شود مي تعريف زير صورت به 
:دارد کاربرد بزرگ ھاي شکل تغيير

2

22

0 2
'lim ds

dsds
ds

−
=

→
ε

:شودزير تعريف مي به صورت  Pدر نقطه ) Engineering axial strain(محوري مھندسي کرنش -

0

'lim ds

ds dse
ds→

−
=

.کوچک کاربرد داردتئوري ھاي تغييرشکل و تئوري ھاي ابتدايي کرنش در مقاومت مصالح و اين 
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

Oz , Oyمحورھاي  درجھت Pي  در نقطه محوري مھندسي کرنش  , Oxعبارت است از:

z
we

y
ve

x
ue

zz

yy

xx

∂
∂

=

∂
∂

=

∂
∂

=

 محوري کرنش به ،کنيم نظر صرف الگرانژي محوري کرنش در موجود دومي درجه جمالت از اگر واقع در
 ھاي کرنش اساسا و است پذير امکان کوچک بسيار ھاي تغييرشکل در واقع در امر اين و رسيم مي مھندسي
  .باشند کوچک ھا کرنش کميت يا و ھا شکل تغيير که شوند مي فرض مساوي ھنگامي الگرانژي و مھندسي محوري
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

زاويه اي يا برشيکرنش ) پ
 

.دھدمي جسم را نشان زاويه اي شکل تغيير در واقع برشي کرنش 
 

مقدار . خواھد کردتغيير قائم زاويه ي شکل جسم، تغيير پس از . مي گيريمقائم در نظر يک زاويه ي Pي در نقطه 
. گرددمي آن مشخص کوسينوس توسط زاويه ي جديد 

' '. ' 'cos
' ' . ' '

P Q P S
P Q P S

α =
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

ε ε ε
ε ε ε ε

ε ε ε

 
 =  
  

: عبارت اند ازمھندسي تانسور کرنش 

















=

zzzyzx

yzyyyx

xzxyxx

eee
eee
eee

e

:  تانسور کرنش و خواص آن) ت
.  گذاشتنمايش تانسور به يک کرنش در آن نقطه در ھاي مؤلفه طريق توان از مي را  Pي در نقطه تغييرشکل 

. داشته باشندھايي است که تانسور تنش و تانسور کرنش شباھت طبيعي 

: عبارت است ازالگرانژي تانسور کرنش 
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

برشي که حداقل سه صفحه که متقابال متعامدند وجود دارند که در آن تنش دريافتيم نقطه يک در مطالعه تنش در 
).اصليصفحات (صفر است

 که اي صفحه يعني باشد؟ صفر برشي کرنش آنھا در که دارند وجود صفحاتي آيا که شود مي مطرح سئوال اين
 آن بر عمود ابتدا در که A مانند برداري بنابراين .کند نمي تغييري جسم تغييرشکل از بعد آنھا ھاي نرمال جھت
.کند نمي تغييري ان راستاي ولي بلند، يا شود مي کوتاه يا است، صفحه

 و ھستند اصلي راستاھاي آنھا بر نرمال راستاھاي  که شوند مي ناميده اصلي صفحات صفحاتي، چنان .است مثبت جواب
.شوند مي ناميده اصلي ھاي کرنش ،نيز صفحات اين با  متناظر ھاي کرنش
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

:زير مي رسيممشابه سومي به معادله درجه نھايت ، در کنيمعمل اصلي تنش ھا و صفحات يافتن مشابه طريقه اگر به 

0''' 32
2

1
3 =−−− III εεε

ھاي اصليکرنش 

1

2 2 2
2

2 2 2
3

'

' ( )

' . . 2 ( . )

xx yy zz

xy yz zx xx yy yy zz zz xx

xx yy zz xy yz zx xx yz yy zx zz xy

I

I

I

ε ε ε

ε ε ε ε ε ε ε ε ε

ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε

= + +

= + + − + +

= + − + +

:تانسور کرنشناورداھاي 
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کرنش و تنش تحليل : اول فصل

3213

1332212

3211

'
)('

'

εεε
εεεεεε

εεε

=
++−=

++=

I
I
I

:  به عنوان مثال. باشندمي کرنش ھمانند تنش تبديل روابط 
2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2XX xx yy zz yz zx xyl m n m n n l l mε ε ε ε ε ε ε= + + + + +

:عبارتند از ھاي اصلي نيز کرنش نسبت به کرنش ناورداھاي 

1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1( ) ( ) ( )XY xx yy zz yz zx xyl l mm n n mn m n n l n l l m l mε ε ε ε ε ε ε= + + + + + + + +

:به دست آوردزير را به صورت ھاي برشي ماکزيمم توان کرنش مي باز ھم به طور مشابه با حالت تنش، 

)(
2
1

)(
2
1

)(
2
1

213

312

321

εεγ

εεγ

εεγ

−±=

−±=

−±=
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óبه اعمالی تنش یا بار میزان از تابعی سازه در آمده بوجود کرنش یا شکل تغییر میزان  
.است سازه

óخطی کرنش با تنش رابطه بارگذاري، کم مقادیر در و ساده کششی بارگذاري در  
.است

óهوك قانون رابطه، این به )Hook’s law( ضریب به و .گویند E االستیسیته مدول 
Yang’s( یانگ مدول یا modulus( گویند.
óدر معموال که میباشد پاسکال االستیسیته مدول واحد است، بعد بی کرنش چون  

.است GPa مرتبه
ó407-45 بین فلزات براي یانگ مدول GPa است تغییر در تنگستن و منیزیم براي.
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óشکل تغییر متناسبند، هوك قانون طبق کرنش و تنش آن در که شکلهایی تغییر به  
.گویند االستیک

óفیزیکی تعبیر E صلبیت یا و سفتی همان stiffness است
.است االستیک شکلهاي تغییر برابر در ماده مقاومت معرف که 

óبسیار مهندسی شکلهاي تغییر محاسبه در االستیک مدول
.است مهم 
óبرداشتن با یعنی .نیستند دائمی االستیک شکلهاي تغییر 
.میگردد بر خود اولیه شکل به قطعه بار
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óکرنش و تنش کشسانی رابطه ،پلیمرها و بتن خاکستري، چدن مثل مواد بعضی در  
non-linear( نیست خطی elastic(.  

óمواد براي .نیست پذیر امکان خط شیب روي از االستیسیته مدول یک تعیین لذا 
tangent( سکانت یا و تانژانت مدول از غیرخطی االستیک or secant( استفاده  
.میشود

óتنش منحنی بر مماس شیب برابر تانژانت مدول -
.میباشد تنش از خاصی محدوده در کرنش
óبه مرکز از اتصالی خط شیب برابر سکانت مدول  

.میباشد بررسی مورد تنش نقطه
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óبین پیوندهاي فشردگی یا کشیدگی باعث االستیک شکلهاي تغییر اتمی، مقیاس در  
  .میشود اتمها فاصله تغییر باعث و میشود اتمی

óمدول و میشود تر سخت اتمها بین فاصله تغییر باشد، قویتر اتمی بین نیروي هرچه  
.یابد می افزایش االستیک

óتوازن نقطه در فاصله-نیرو منحنی شیب با است متناسب االستیسیته مدول

óفلزات حد در سرامیکها االستیسیته مدول
.است آن از تر پایین پلیمرها و

.است اتمی پیوندهاي نوع در علت
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óبوده دما به وابسته االستیسیته مدول
چرا؟ .یابد می کاهش دما افزایش با و 

óدارد االستیک رفتار بارگذاري، کم مقادیر در نیز برش و فشار حالت در ماده.
óاست یکسان مواد اکثر براي فشار، و کشش حالت در االستیک کرنش-تنش منحنی.
óمتناسبند هم با زیر رابطه مطابق برشی کرنش و برشی تنش:

.است برشی کرنش-برشی تنش منحنی شیب برابر و گویند برشی مدول G به
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óاعمال با یعنی .نیست زمان به وابسته مواد االستیک رفتار  
  لحظه تا و ایجاد ماده در االستیک کرنش بالفاصله تنش
.ماند می باقی ثابت ثابت، بار اعمال

óوابسته کرنش از هایی مولفه عمل، در مهندسی مواد اغلب در 
  کرنش تنش، اعمال از بعد یعنی .دارد وجود نیز زمان به

  تنش، برداشتن یا یا و است افزایش به رو همچنان االستیک
.شود صفر کامل بطور کرنش تا است الزم زمان

óگویند غیرکشسانی را، زمان به وابسته االستیک رفتار این.
óکه است زیاد پلیمرها در اما کم، فلزات در کشسانی غیر رفتار  

.گویند viscoelastic ویسکواالستیک رفتار آن به
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óراستاي در محوره تک کشش آزمایش در جسمی وقتی z بارگذاري
.شودمی کرنش و طول افزایش دچار راستا این در شود،می
óراستاي در طول افزایش این z راستاي در طول کاهش با مصادف  

x, y راستاي در کرنش موجب و باشدمی x, y شودمی.
,x راستاي در کرنش y به است، ماده خواص جزء که پواسون نام به ضریبی توسط 

.شوندمی مرتبط z راستاي در کرنش

óهمسانگرد مواد در )isotropic( کرنشهاي yε,xε باشندمی برابر.
óاست کشش بر عمود جهت در کرنش بودن انقباضی دلیل به منفی عالمت.
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óنیز دیگر جهت در شوند، کشیده جهت یک در چنانچه که دارند وجود مواد از بعضی  
پلیمري فومهاي مثل .است منفی پواسون ضریب مواد این در .شوندمی منبسط

óبین فلزات براي عمل در اما .است 0.25 تئوري بصورت پواسون ضریب مقداري 
.است تغییر در 0.25-0.35

óحین ماده در حجمی تغییر حالت این در .است 0.5 برابر پواسون ضریب حداکثر 
.دهد نمی روي شکل تغییر

óهم به زیر رابطه طبق پواسون ضریب و برشی مدول ،یانگ مدول همسانگرد، مواد در  
:مربوطند

óمقدار فلزات اغلب در G 0.4 حدودE میباشد.
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óنیست گیرياندازه جهت به وابسته مواد مکانیکی خواص همسانگرد، مواد در.
óبا مکانیکی خواص یعنی هستند، غیرایزوتروپیک االستیک رفتار داراي مواد از برخی  

  .میکند تغییر ماده، بلوري جهت تغییر
óخواص از بیشتري تعداد تا است الزم جهت به خواص وابستگی دلیل به مواد این در 

.شود معین کامال ماده االستیکی مشخصات تا شود، گیري اندازه ماده مکانیکی
óهمسانگرد خواص ها، دانه بلوري جهت بودن رندوم دلیل به بلوري چند مواد در 

.شود ساماندهی بلورها جهت خاصی، فرایند طی آنکه مگر .است
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óیابد می ادامه 0.005 حدود کرنش تا فقط االستیک رفتار فلزات اغلب در.  
óکرنش با متناسب تنش دیگر شوند، کرنش دچار مقدار این از بیش مواد چنانچه  

 بار برداشتن با یعنی .میدهد روي ماده در پالستیک یا دائمی شکل تغییر و نیست
.برنمیگردد خود اولیه شکل به ماده

óبه االستیک منطقه از عبور فلزات اغلب در 
.است تدریجی پالستیک

  انحنا ،رویم پیش پالستیک منطقه در هرچه¡
.میشود بیشتر
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  پیوندهاي و شکسته را فعلی موقعیت در خود قبلی پیوندهاي اتمها اتمی، دیدگاه از¡
  .میکنند ایجاد جدید هاي همسایه با جدید

  تنش، برداشتن با بنابراین .میشود اتمها جابجایی باعث اتمها وسیع تعداد در امر این¡
.نمیگردند باز خود قبلی موقعیت به اتمها

  .است متفاوت غیربلوري و بلوري مواد براي ماده شکل تغییر و اتمها جابجایی مکانیزم¡
 لغزش فرایند توسط ماده پالستیک شکل تغییر و اتمها جابجایی بلوري مواد در¡

)slip( میکنند حرکت نابجاییها فرایند این در .میدهد روي.
  مایعات همانند پالستیک شکل تغییر و اتمها جابجایی فرایند غیربلوري مواد در¡

.میدهد روي ویسکوز جریان توسط
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óتغییر و بدهند االستیک شکل تغییر تنها که میشوند طراحی اي بگونه ها سازه اغلب  
.میشود آنها نامناسب عملکرد باعث ،پالستیک دائمی شکل

óمیدهد روي تسلیم پدیده یا پالستیک شکل تغییر آن در که تنش تا است الزم لذا،  
.)میدهد روي کوچک تنش تغییر برابر در بزرگ کرنشهاي تسلیم در( .شود مشخص

óمیدهد روي تدریجی بصورت پالستیک به االستیک حالت از رفتار تغییر که موادي در،  
  خطی حالت از نمودار که است جائی تسلیم نقطه
proportional( تناسب حد نقطه این به .میشود خارج

limit( نقطه .گویند P
  لذا .است مشکل نمودارها برخی در تناسب حد تعیین¡

  رسم االستیک خط موازي 0.002 کرنش از راست خط یک
.گویند تسلیم استحکام تنش، این به .کند قطع را نمودار تا میشود
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óگویند تسلیم استحکام آمده بدست تنش به و تسلیم نقطه آمده بدست نقطه به.
óمرتبه در تسلیم تنش Mpa است.
óباشد ماده مشخصه نشاندهنده که میرود بکار سبب بدین استحکام کلمه.
óاستفاده است غیرخطی ابتدا از االستیک رفتار که موادي براي  
  این در لذا .نیست عملی ε=0.002 کرنش در موازي خط از

 استحکام عنوان به ε=0.005 کرنش با معادل تنش از حالت
.میشود استفاده تسلیم
  شکستگی یک با پالستیک-االستیک مرز فوالدها برخی در¡

پایین تسلیم نقطه مواد این در .است معین نمودار در ناگهانی
.میگیرند نظر در تسلیم استحکام عنوان به
)تسلیم نقطه پدیده(
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óکشش تست دستگاه صلبیت که است مشاهده قابل هنگامی ،تسلیم نقطه پدیده  
.باشد باال بسیار

óاست دائمی شکل تغییر برابر در ماده مقاومت بیانگر تسلیم استحکام فلزات، در. 
35 از تسلیم استحکام MPa 1400 تا آلومینیوم براي MPa استحکام فوالد براي  

.است متغیر باال

ó؟چیست پالستیک و غیراالستیک ،االستیک رفتار تفاوت :کوئیز
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óبه تا یابد می افزایش فلزات در پالستیک شکل تغییر براي الزم تنش ،تسلیم از بعد  
 F نقطه در تا یابد می کاهش تنش سپس .برسد M نقطه در حداکثر مقدار یک

  .بشکند
óنقطه( کرنش-تنش نمودار در تنش حداکثر به M( گویند کششی استحکام.
óیک که است تنشی حداکثر تنش این

به تنش چنانچه .کند تحمل میتواند سازه
  منجر بماند، باقی آن در و برسد مقدار این
.شد خواهد شکست به
قسمت در شکل تغییر نقطه، این از قبل تا¡

.است یکنواخت میانی
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óگلویی یا مقطع سطح کاهش به شروع جسم از قسمتی کششی، استحکام نقطه از بعد  
  در و میشود شده گلویی قسمت به محدود شکل، تغییر مابقی سپس .میکند شدن
.میدهد روي شکست نهایت

óشکست استحکام ،میدهد روي شکست آن در که تنشی به fracture strength  
.گویند

ó50 از و متفاوت گوناگون مواد در کششی استحکام Mpa 3000 تا آلومینیوم براي
Mpa است متغیر باال استحکام فوالدهاي براي.

óاستحکام منظور است، طراحی مقاصد براي ماده استحکام از صحبت وقتی معموال  
  زیادي پالستیک شکل تغییر دچار ماده کششی، استحکام در زیرا .است تسلیم
.نیست کاربردي که میشود

óباشد می مهم فلزات دهی شکل فرایند در شکست استحکام.
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óکشش آزمایش )Tension Test( تعیین براي متداول بسیار آزمایشهاي از یکی 
.است مکانیکی خواص

óتا میشود اعمال تدریج به پیوسته و ثابت نرخ یک با باریک قطعه یک به کششی نیروي  
.است مخرب تستهاي جزء لذا .دهد روي شکست نهایتا و پالستیک شکل تغییر آن در
óولی است، دایروي مقطع سطح معموال .باشد استاندارد بصورت باید قطعه ابعاد و شکل  

.باشد نیز مستطیل شکل به میتواند
óشکلها تغییر که است علت این به استخوانی شکل  
.دهد روي میانی قسمت در شکست و
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óمورد آن خواص و باشد فشاري نیروهاي تحت عمل در قطعه چنانچه  
compression( فشار تست آزمایش از باشد، نیاز test( استفاده  

.میشود
óاعمالی نیروي تنها است، کشش تست همانند آزمایش این اساس  

.است فشاري
óمیباشند منفی کرنش و تنش ،نیرو حالت، این در.
óفشار تست معایب و مزایا:
.دارد بیشتري مقبولیت انجام، راحتی دلیل به کشش تست1.
 شکل تغییر و زیاد کرنشهاي تحت که موادي براي فشار تست2.

 تست در شدن گلویی پدیده( .است مطلوب دارند، قرار پالستیک
)کشش

.دارد کاربرد )بتون( هستند ترد کشش در که موادي براي3.

.فشار تست در کمانش یا و شدن اي بشکه مشکل4.
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óتعریف زیر بصورت برشی تنش شود، اعمال قطعه به خالص برشی نیروي حالتیکه در 
 :میشود

óزاویه تانژانت بصورت برشی کرنش حالت این در θ میشود تعریف.
óمیشود جسم مقطع سطح در متغیر خالص برشی تنش تولید پیچشی نیروي.
óمیباشد ... و ها مته قدرت، انتقال محورهاي شامل پیچش از عملی مثالهاي.
óاست پیچشی گشتاور مقدار از تابعی تنش ها میله این در.
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óمدنظر قطعه خمشی استحکام و دارد قرار خمشی بار معرض در قطعه که شرایطی در  
bending( خمش تست از باشد، test( میشود استفاده.

óسه خمش( یک توسط قطعه وسط سپس .میگیرد قرار گاه تکیه دو بین در قطعه  
.میگیرد قرار بارگذاري معرض در )نقطه چهار خمش( گاه تکیه دو یا )نقطه

óاست متغیر خمش هنگام مقطع سطح طول در فشاري و کششی تنش توزیع.
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óنمود استفاده کشش تست از نمیتوان سرامیکها همچون ترد مواد خواص تعیین در.  
:زیر علت سه به

.است مشکل کشش تست خاص قطعه تهیه1.

.میشوند خرد ،میگیرد قرار دستگاه گیره داخل که قسمتهایی2.

.نمود اعمال میتوان آنها به کمی بسیار کرنش3.
 معموال بارگذاري .میشود استفاده خمش تست از مواد این خواص تعیین براي بنابراین
.یابد می ادامه قطعه شکست تا

óیافت ترد مواد شکست مدول و شکست استحکام خمشی، استحکام خمش، تست از  
.میشود
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óاز گرفته نشات تنش کل، در 
 از گرفته نشات کرنش و بارگذاري

 .است جسم در موجود شکل تغییر
 مستقل هم از کرنش و تنش اما

 به مکانیکی خواص توسط و نبوده
.مربوطند هم
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óوقوع از قبل ماده پالستیک شکل تغییر میزان گیري اندازه براي معیاري پذیري شکل  
.است ماده در شکست

óترد مواد باشند، داشته شکست از قبل کمی پالستیک شکل تغییر که موادي به  
Brittle گویند.

óپذیر شکل مواد شکست، از قبل توجه قابل پالستیک شکل تغییر داراي مواد به  
ductile گویند.

óصورت دو به کمی بصورت پذیري شکل میزان   
:شود بیان

طول افزایش درصد1.

مقطع سطح کاهش درصد2.
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óاست شکست لحظه در پالستیک کرنش درصد برابر طول افزایش درصد.

óکه lf و شکست لحظه در قطعه طول l0 است آن اولیه طول.
óمیانی بخش از قسمتی کشش، تست در طول افزایش درصد محاسبه براي :مهم نکته  

  داده رخ شدن گلویی پدیده کششی، استحکام نقطه از بعد طرفی از .میرود بکار نمونه
 .میشود متمرکز نقطه این در شکست لحظه تا پالستیک شکل تغییر عمده و
óدچار نمونه از زیادي کسر شود، گرفته نظر در کوچک قطعه اولیه طول چنانچه لذا 

.آید می بدست باالیی عدد EL% براي نتیجه در و شده گلویی پدیده
ó50 از کوچکتر نباید اولیه طول مقدار بنابراین mm باشد.
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óمیشود تعریف زیر بصورت مقطع سطح کاهش درصد:

óکه Af و شکست لحظه در مقطع سطح A0 است اولیه مقطع سطح.
ó%RA مواد اغلب براي .است اولیه طول از مستقل %EL و %RA نیستند یکسان.
óدما کاهش با .هستند اتاق دماي در متوسطی نسبتا پذیري شکل داراي فلزات اغلب  

.میکنند پیدا تردتري رفتار مواد
óدارد اهمیت دلیل دو به مواد پذیري شکل دانش:
طراحان نیاز مورد سازه یک در شکست از قبل پالستیک شکل تغییر میزان1.
  تولید و ساخت فرایند طی در مجاز پالستیک شکل تغییر میزان2.
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óمیزان در طراح اشتباه صورت در زیرا .گویند نیز گذشت با مواد پذیر شکل مواد به 
  محلی پالستیک شکل تغییر دچار شکست، بجاي قطعه طراحی، تنش محاسبه
.میشود

óشکست کرنش که میشود گفته موادي به تقریبا ترد مواد εf 5 از کمتر آنها در% 
.EL=5%% دیگر عبارتی به یا باشد
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óتعیین کرنش- تنش نمودار و کشش آزمایش از مکانیکی مهم خواص از برخی تاکنون  
.گردید

óوجود ،جسم در موجود قبلی شکلهاي تغییر به حساس مواد مکانیکی خواص  
.میباشد حرارتی عملیات و ناخالصیها

óنیست حساس موارد این به که است االستیک مدول تنها.
óیابند می کاهش دما افزایش با کششی و تسلیم استحکام مقادیر.
óیابد می افزایش دما، افزایش با پذیري شکل.
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óو االستیک شکل تغییر هنگام انرژي جذب در ماده توانایی بیانگر  ارتجاعی خاصیت  
 .است باربرداري از پس انرژي این بازگرداندن

óارتجاعی مدول از آن بیان براي Ur انرژي میزان برابر ارتجاعی مدول .میشود استفاده 
  تسلیم نقطه تا باري بی حالت از ماده شکل تغییر براي ماده حجم واحد بر کرنشی
.میباشد

óتنش نمودار زیر مساحت برابر ارتجاعی مدول عددي، لحاظ از -
)J/m3( .میباشد تسلیم نقطه تا کرنش

:خطی االستیک رفتار با مواد براي

  تسلیم استحکام داراي دارند، خوبی ارتجاعی خاصیت که موادي¡
)فنرها ساخت( .باشند می پایین االستیسیته مدول و باال
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óدارد وجود چقرمگی براي گوناگون تعریف دو:
 برابر در ماده مقاومت میزان بیانگر که است ماده از خاصیتی شکست چقرمگی1.

.میباشد ماده در ترك حضور زمان در ،شکست
  شکل تغییر انجام و انرژي جذب میزان در ماده توانایی چقرمگی، دیگر بیان2.

.میباشد شکست از قبل ،پالستیک
óبدون که ساخت اي ماده تا است هزینه پر بسیار یا ناپذیر امکان عمل، در آنجائیکه از  

  چقرمگی لذا نشود، ترك و عیب دچار کارکرد طول در یا و باشد عیبی هرگونه
.میباشد اي سازه مواد طراحی در مکانیکی مهم خواص از یکی شکست

óمتفاوت شرایط دو در شکست چقرمگی گیري اندازه:
استاتیکی بارگذاري شرایط1.
باال کرنش نرخ با دینامیکی بارگذاري شرایط2.
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óاز چقرمگی گیري اندازه براي ،)پایین کرنش نرخ( استاتیکی بارگذاري شرایط در 
  .میشود استفاده کشش تست نتایج

óشکست نقطه تا کرنش-تنش نمودار زیر مساحت با است برابر چقرمگی حالت این در  
.)J/m3 واحد(
óشکاف قطعه یک براي ضربه تست از )باال کرنش نرخ( دینامیکی بارگذاري شرایط در  

.میشود استفاده )notch( دار
óحال عین در و مستحکم باید فلز باال، چقرمگی براي

.باشد پذیر شکل
کمتري چقرمگی داراي باال، استحکام وجود با ترد مواد¡

.هستند پذیر شکل مواد به نسبت
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óمیشناسید )فلزات( مواد مکانیکی خواص تعیین براي دیگري آزمایشهاي چه.  
ó؟چیست نقطه چهار و نقطه سه خمش آزمایش
ó؟چیست ضربه تست یا چارپی آزمایش
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óتنش کششی، استحکام نقطه از بعد که شد مشاهده مهندسی کرنش- تنش نمودار در  
  .یابد می کاهش

óمنطقه این در تنش مقطع، سطح کاهش و شدن گلویی پدیده دلیل به صورتیکه در 
.شود استفاده حقیقی کرنش- تنش از است مناسب گاهی بنابراین .یابد می افزایش

óتغییر هیچ شکل تغییر حین ماده در چنانچه 
:)تسلیم نقطه در فقط( ندهد روي حجمی

  محاسبه طول و مقطع سطح بار، میزان به توجه با حقیقی کرنش/تنش موارد بقیه در¡
.میشود
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óاست ناچیز بسیار االستیک منطقه در مهندسی و حقیقی کرنش- تنش اختالف.
óحقیقی، کرنش/تنش نمودار در .است پالستیک شکل تغییر منطقه در تفاوت عمده  

.است افزایشی همواره حقیقی، کرنش اعمال براي الزم تنش
óاست حقیقی کرنش/تنش مبناي بر محاسبات تمامی پالستیسیته در.
óطبق میتوان را شدن گلویی آغاز تا تسلیم آغاز از پالستیک رفتار فلزات بیشتر براي 

:کرد مدل زیر رابطه

ón و K هستند ماده جنس به وابسته ثوابت.  
óمقدار n کرنش توان آن به .است کوچکتر یک از

.گویند سختی
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óروي از بار چنانچه قطعه، در پالستیک شکل تغییر اعمال از بعد و کشش تست در  
.یابد می کاهش جسم در آمده بوجود شکل تغییر از مقداري شود، برداشته قطعه

óباشد می قطعه در موجود االستیک کرنش به مربوط ،بازیافت قابل شکل تغییر این.
óشیب با مستقیم خط یک طبق نمودار باربرداري، هنگام در کرنش،- تنش نمودار در  

  قابل و االستیک موجود کرنش از مقداري نتیجه در .میباشد االستیسیته مدول
.است بازیافت

ó؟میشود توجیه چگونه اتمی دیدگاه از :سوال
óخطی االستیک رفتار ابتدا در قطعه مجدد، بارگذاري در  

  رفتار نمودار طبق مجددا سپس و برسد قبلی نقطه به تا دارد
)سختی کرنش( .میرود پیش پالستیک
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óماده موضعی پالستیک شکل تغییر برابر در ماده مقاومت میزان بیانگر سختی  
.میباشد )فرورفتگی(
ó دیگر ماده خراش در ماده یک توانایی مبناي بر سختی تعیین براي اولیه آزمایشهاي 

  و یک طلق مثل ماده نرمترین براي و داشت نام Mohs موس آن کیفی معیار .بود
.بود 10 الماس مثل ماده ترین سخت براي

óمورد ماده سطح به خاص شرایط تحت کوچک جسم یک ،اخیر آزمایشهاي در  
 سختی به و گیري اندازه شده ایجاد فرورفتگی سایز و عمق .میشود فشرده آزمایش
.میشود مرتبط جسم

óاست کوچکتر سختی شماره و بیشتر فرورفتگی عمق نرم، مواد در.
óهستند نسبی همگی سختی اعداد.
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óزیر دالیل به .است استفاده مورد دیگر تستهاي از بیشتر بسیار سختی تستهاي:
 آن انجام ابزار و نیست خاص قطعات  تهیه به نیاز .هستند ارزان و ساده تستها این1.

.است ارزان
.است مخرب غیر آزمایش2.
.آید می بدست آزمایش این از کششی استحکام نظیر ماده خواص از دیگر برخی3.
سختی تستهاي انواع¡
Rockwell –راکول1.
Brinell – برینل2.
Knoop – ویکرز و نوپ3. and Vickers

منتظرالقائم -توليددر متالورژي  123



منتظرالقائم -توليددر متالورژي  124



óاست سنجی سختی تستهاي ترین رایج از یکی.
óالماس جنس از مخروطی و سخت فوالد جنس از کروي :دارد سنبه نوع دو
óاست مختلف قطرهاي داراي کروي سنبه.
óاولیه فرعی بارگذاري در .میگیرد صورت اصلی و فرعی بارگذاري دو سختی تعیین در، 

.میشود اعمال بزرگتري بار اصلی، بارگذاري در سپس و شده اعمال کمتري بار مقدار
óاست آزمایش دقت افزایش دلیل به امر این.
óمشخص ثانویه و اولیه بارگذاري در شده ایجاد فرورفتگی اختالف مقایسه با سختی  

.میشود
óسطحی راکول –راکول :راکول سنجی سختی نوع دو

منتظرالقائم -توليددر متالورژي  125



بارگذاري ثانويه اولیه باکذاري
60-100-150 10 kg Rockwell

15-30-45 3 kg Superficial Rockwell
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óدارد کاربرد نازك قطعات براي سطحی راکول تست.
óنامگذاري راکول آزمایش در سمبه نوع بعالوه اصلی بار و فرعی بار گوناگون ترکیبات 

.میشود
óسختی عدد بصورت تست نتاج نهایت در 
:میشوند معرفی بارگذاري نوع و

80HRB             
HR  راکول و سختی معرف تستB   معرف
.استبارگذاري نوع 
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ó20 زیر و 100 باالي اعداد که هرچند .باشد تواند می 130 راکول سختی حداکثر  
.باشند می دقیق غیر
óراکول سنجی سختی در خطا آمدن بوجود دالیل:
.باشد فرورفتگی میزان برابر 10 حداقل باید ضخامت باشد؛ نازك خیلی قطعه-
.شود ایجاد لبه نزدیک فرورفتگی-
  حداقل d قطر به رفتگی فرو مراکز بین فاصله .شوند ایجاد هم نزدیک رفتگی فرو دو-

3d باشد.
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ó10 قطر با شکل کروي سنبه یک آزمایش این در mmاثرگذاري فلز سطح روي بر 
.است تنگستن کربید یا شده سخت فوالد از آن جنس .میکند

ó3000-500 بین بار میزان kg 500 هاي پله با که است kg یابد می افزایش.
ó30-10( ثانیه چند مدت به بار تست حین s( میشود داشته نگه ثابت.
óبرینل سختی HB است اعمالی بار میزان و شده ایجاده فرورفتگی سایز از تابعی.
óعدسی روي گیري اندازه مقیاس که مخصوص میکروسکوپ توسط فرورفتگی قطر  

.شود می گیري اندازه است، شده مدرج آن

óP ،بار D و گذار اثر کره قطر d است شده ایجاد حفره قطر.
óاست تنش جنس از برینل سختی.

( )2 2

2PHB
D D D dπ

=
− −
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óبکار سنجی سختی براي الماس جنس از شکل هرمی سنبه یک روش، این در  
 .میرود

ó1000-1 بین و است برینل و راکول تستهاي از کمتر بسیار اعمالی نیروي g است.
óشود می گیري اندازه مخصوص میکروسکوپ توسط فرورفتگی قطر.
óشود صیقلی و صاف دقت به باید روش این در جسم سطح.
óنیز کوچک سطوح براي لذا .است کوچک بسیار شده ایجاد رفتگی فرو روش این در 

  .هستند اجرا قابل
óبرد بکار نیز ترد مواد براي میتوان را نوپ سختی تست.

óP و بار d1 و l است جسم در شده ایجاد فرورفتگی قطر حداکثر.
2 2

1

14.2 1.854,P PHK HV
l d

= =
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óیک از آمده بدست سختی مقیاسهاي تا است نیاز بعضا  
.شود تبدیل دیگر مقیاس به روش

óو ندارد دقیقی تعریف که است ماده از خاصیتی سختی  
 وجود تشابهی سنجی سختی مختلف روشهاي بین نیز

.ندارد
óبه سنجی سختی براي فراگیري تبدیل روش لذا  

.ندارد وجود مختلف روشهاي
óماده نوع به توجه با مختلف مقیاسهاي تبدیل چگونگی  

.میشود مشخص تجربی روشهاي از و
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óدارند تنگاتنگی ارتباط سختی و کششی استحکام.  
óنیست خطی مواد تمامی براي ارتباط این شکل مطابق البته.
óاست زیر بصورت کششی استحکام و برینل سختی رابطه فوالدها اغلب در:

( ) 3.45TS MPa HB= ×
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óیک دقیقا شوند، گیري اندازه نیز دستگاهها ترین دقیق توسط اگر مکانیکی خواص  
.آیند نمی بدست مقدار

óخطاي ساخت، فرآیند تفاوت تست، روش تغییرپذیري این در موثر عوامل جمله از  
.است دستگاه کالیبراسون و اوپراتور

óدر لذا .شود لحاظ مکانیکی خواص در قطعیت عدم این نحوي به باید طراحی در  
.باشد احتماالت و آماري اطالعات اساس بر باید ها داده موارد برخی

óاستاندارد انحراف و میانگین از اطالعات پراکندگی درجه و مقدار تعیین براي اغلب 
:میشود استفاده

( )2

1 1,
1

n n

i i
i i

x x x
x s

n n
= =

−
= =

−

∑ ∑
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óخواص در تغییر کارکرد، هنگام سازه به واقعی اعمالی بار میزان در قطعیت عدم 
  طراحی هنگام که است مسایلی جمله از ... و مواد در نقایص وجود مواد، مکانیکی

.گیرد قرار لحاظ مورد باید
óاعمال قابل مجاز تنش حداکثر کاهش و اطمینان ضریب بکارگیري ها شیوه از یکی  

  .باشد می سازه به

óجداگانه بار ضریب از استفاده متفاوت، طبیعت با بارگذاریها در بخصوص دیگر روش  
  این به .باشد می سازه به اعمالی بار میزان کردن بزرگتر و بارگذاریها از یک هر براي
LRFD  روش، (Load & Resistance Factor Design) ضریب سه داراي 

.است زیر بصورت جداگانه

óγD مرده، بار ضریبγL و زنده بار ضریبφ است ماده مقاومت ضریب.
D D L L Uγ σ γ σ φσ+ ≤

y
w N

σ
σ =
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óاز آنجا در و نیست گو پاسخ پل و هواپیما مثل حساس هاي سازه در روش این البته 
.شود می استفاده دوبل ایمنی سیستمهاي یا .میشود استفاده باال چقرمگی با مواد

óچنانچه زیرا .است مهم بسیار امري بار ضریب و اطمینان ضریب مناسب تعیین  
  می سازه سنگینی و مواد حد از بیش بکارگیري باعث شود، انتخاب بزرگ خیلی
.شود می سازه تخریب باعث شود گرفته نظر در کوچک خیلی چنانچه و شود

óباشد می 4-1.2 محدوده در معموال اطمینان ضریب مقدار.

óقبلی، تجارب اقتصادي، مسایل اساس بر بار ضریب و اطمینان ضریب دقیق تعیین  
  از حاصل مالی/جانی نتایج اهمیت و مواد مکانیکی خواص محاسبات، دقت میزان
.باشد می سازه تخریب



:پذيريشکل §
قبل از شکستپالستیک شکل تغییر حد اکثر ▪
قبل از شکستھاي پالستیکي شکل تغییر و ھاي دائمي تحمل کرنش قابلیت ▪
کیلومتر80=عیار 24طال، ): مواد شکننده= داکتیل مواد کمتر (پذير شکل داکتیل يا مواد ▪
کاريو نورد کاري خم ▪
، پوکه فشنگاتومبیلبدنه ▪
:سختي§

خارجيجسم مکانیکي مقاومت در برابر نفوذ ▪
سايشمقاومت در برابر خراش و ▪
.ماده استترين الماس سخت ▪
ابزارماشین ھاي ساختمان ھاي برشي ابزار : کاربرد مواد سخت▪
:چقرمگي§

پالستیکشکل تغییر بدون معیني انرژي و جذب مقدار نیروھاي ناگھاني مقاومت در برابر ▪
.داردبستگي ماده پذيري به استحکام و شکل ▪
کرنش تا نقطه شکست–تنش زير منحني سطح ▪
ايضربه نیرو ھاي تحت اثر ھاي و چرخ دنده ھاي فرزکاري ابزار ▪
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:شکنندگي§
گلويي نمي ندارند، تسلیم حد . شکنندمي کم بسرعت پالستیک شکل تغییر با ▪

.تر از فشارندضعیف در مقابل کشش . شوند
سرامیکيو مواد شیشه چدن، ▪
خواريچکش قابلیت §

به تفاوت با ( با استفاده از فشار پارگي شدن به ورق نازک بدون قابلیت تبديل ▪
).فرمايیدتوجه پذيري شکل خاصیت 

، مس و قلع آلومینیمسرب، ▪
)فنريت(قابلیت ارتجاعي §

توسط آن ماده و برگشت آن پس از االستیک در محدوده انرژي جذب توانايي ▪
نیروبرداشتن 

.استاالستیک  کرنش در محدوده - نمودار تنشزير منحني مقدار آن برابر سطح ▪
کاربرد درکمک فنر ھا و فنر ھا ▪
سفتي§

پالستیکشکل تغییر مقاومت در برابر ▪
سفتي بیشتر= باالتر االستیسیته مدول ▪
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