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، تؤثر على على لوح يميل عن األفق بزاوية  mيتحرك جسم كتلته 

 :  و المطلوب  ،(مع اللوح تصنع زاوية ) Fالجسم  قوة  

 ؟ Yو  Xعين القوى المؤثرة على الجسم وفق المحورين 
 شرط توازن  الجسم ؟ ماهو
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 االستطالة النسبية

 داإلجها

 الخصائص الميكانيكية للمعادن

 منحني المرونة 

FL 

 نقطة المرونة

 حدود اللدونة

 نقطة الكسر 
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تحدد التشوهات المرنة لمعظم المواد المعدنية 

و التي  بالقيمة العظمى  لالستطالة النسبية 
 .0.002تساوي 

تفيد ظاهرة التشوهات اللدنة خالل 

تصميم األبنية لمعرفة اإلجهاد 

 الذي يبدأ عنده التشوه اللدن

تفسير االستطالة المتبقية  من وجهة 

 نظر بنيوية 



 اختبار الشد و االنضغاط 
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 تتناسب قوى اإلجهاد  طردا مع االستطالة النسبية وفق القانون  

 = Y   (في حالة اختبار الشد) 

= -Y     ��(في حالة اختبار االنضغاط)                            

 واحدة معامل يونغ



 اختبار القص و الفتل

 اختبار القص

 اختبار الفتل

تكون العينة في اختبار القص على شكل 

متوازي مستطيالت و القوى المطبقة 

(F ) موازية ألحد الوجهين 
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  ( 78صفحة)مثال محلول

في هذه الحالة، تم تطبيق إجهاد شد 
أدى الستطالة  Zعلى طول المحور

في اتجاه الشد و تقلصات  zنسبية 
اتجاه ) xنسبية مرنة في االتجاه 

 (نصف القطر هنا
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نطبق  إجهاد شدي على طول محور أسطوانة من 
 ،( 10mm)النحاس األصفر قطرها 

عين قيمة الحمولة المطلوبة لينتج لدينا تغير في 
 إذا اعتبرنا ( 2.5x10-3mm)القطر مقداره 

 أن التشوه الحاصل تشوه مرن 
Y=10.1x104Mpa  للنحاس  بواسون، معامل

 =0.35األصفر 

=72.1Mpa F=5660N 



إذا كان اإلجهاد الذي يبدأ عنده تشوه عينة من خليطة النحاس تشوها 

و بفرض أن معامل المرونة لهذه الخليطة هو    345Mpaلدنا هو

Mpa 10.3x104  فأوجد: 

قوة الحمولة األعظمية الواجب تطبيقها على عينة تملك مساحة مقطع -

 قبل أن تتشوه تشوها لدنا  130mm2عرضي

و ذلك قبل أن 76mmالطول األعظمي للعينة إذا كان طولها األصلي  -

 تتشوه تشوها لدنا 

مرتبطة  األعظميةقوة الحمولة 

باإلجهاد الذي يبدأ عنده التشوه 

   = y  :0 F/A yاللدن 
F=44850N 

من عالقة  األعظمييحسب الطول 

                    =  Yاإلجهاد 

   =  ɲL/L0   ɲL=0.2545mmحيث 

 L=L0+ɲL:  األعظميالطول 

     345Mpa y    =  
        130mm A0     =  
Mpa 10.3x104  Y   = 

           76mm L0   = 
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 مقاومة الشد

بأنها   Tsتعرف مقاومة الشد  

النقطة التي يكون فيها اإلجهاد 
 ςأعظمي في المنحني إجهاد 
استطالة نسبية وهي القيمة 

على   Mالمقابلة للنقطة 

 .المنحني 

 تقدر مقاومة الشد 

 Mpaبواحدة 

ظاهرة 

 العنق



 الليونة

خاصية ميكانيكية تقيس درجة 

التشوه اللدن الذي تتحمله المادة 

وتقسم المواد ( تنقطع)حتى تنكسر 

 :وفقا لهذه الخاصية إلى 
 مواد لينة   /مواد هشة   
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 الرجوعية

تعرف الرجوعية بأنها مقدرة المادة على االستعادة أو الرجوع 

لشكلها األصلي بعد زوال القوة المؤثرة عليها أي قدرتها على 

 .امتصاص الطاقة خالل التشوه المرن 


