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 (2)محبضرح 

   Force and Stress  ٓ ٗاالجٖبداىق٘

    Stressاىق٘ة  

ث و ح  ير مزسب يخ  اةي عوانةت الغسةر  هة    سطح الغسر ه  الغهف ال ساط  اي  .الرو      

انةوال مةن الرةوا ي وةن ا  رزة صر ثهةب  ا ثة  هاةب  رع ل ثبرغب. معين  اي طو  مسةزوي ا  ةةط. 

 ه  :ال رو   

 هةة  لةةوا ةب عيةةخ رحةةب   ا  رسةةحت عزيةة  :  Tension Forces تأللذٝاىقلل٘ٙ اى -1

ا   يةر مجبلةرح لريةب  الرةوا ال ررح ثعيفا  ن ثعوه ب الجعض.  هاب  طرا مجبلةرح 

 .  ( A )خالةفي

 هةة  رع ةةل  اةةي انوةةغبط الغسةةر : Compression Forcesاىقلل٘ٙ االّاللةب ٞت  -2

ثعوةهب ال رري ثبرغب. ال ركز  م ون ا  ر ضل ثبسهر  اي ةط مسزرير  مزغهة  ثبرغةب. 

 .(B) الجعض

 هةة  ر ضةةل لةةورين مزسةةب يزين رع ةةال  ثبرغةةبهين : Shear Forces اىقلل٘ٙ اىقصللٞت -3

 .( C ) ذ  اةةةةةي طةةةةةو  ن ةةةةةل الرةةةةةطمزعبكسةةةةةين وةةةةة  ن ةةةةةل ال سةةةةةزوا  ليسةةةةة

 

 

 هةة  ر ضةةل لةةو. رع ةةل  اةةي طةةرف الغسةةر ارغةةبهين  :Torsion Forcesقلل٘ٙ اىيللٜ  -4

 .مرزا ين
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 Stressاالجٖبد  

الرةةو. ال ةة صرح  اةةي  دةةف. ال سةةبدخ  يرةةب  ثةةبلوياو نيةةورن/م ثبنةة  يعةةرف االعهةةبة      
2
ا  كياةةو  

ثبسوب  ا  ثب نف / انظ
2
ا  كغر /سر  

2
 -  ه :  هاب  صالس انوال من االعهبةاد  

 ال ساط  اةي سةطح الغسةر هو االعهبة: Compressive Stressاالجٖبد االّاةب ٜ   -1

 ثعوهب الجعض. الزراة اعزاي  من   ي ي ةي الي انوغبطال  

ال ي ي ةي   ال ساط  اي سطح الغسر ةبعههو اال: Tension Stressد اىأذٛ بجٖاال  -2

 .ثعيفا  ن ثعوهر الجعض  عزيوالي سحت 

 ين ثبرغبه الغسرال ي يع ل  اي طروين  االعهبةهو  :Shear Stressد اىقصٜ بجٖاال -3

   اةةفمب يوةةو  هاةةب  عسةةر الغسةةرمزعبكسةةين ليسةةذ  اةةي ةةةط  ادةةف  يةة ةي الةةي لةة  

خرري  اي سطح مبيل وب   .  الغسر ال رري يزحال الي مركجزين ا  لورين   وةيب 

 اي السطح ال بيل  لوح موا.يخ لاسطح ال بيل اي لوح ل يخ   اف لسة خ هة . الرةوح  اةي 

 ال سبدخ ويازظ اعهبة   وةي ثبلاسجخ لاروح الع وةيخ   اعهبة ل   ثبلاسجخ لاروح الر يخ. 
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      االجٖبداث اىرئٞسٞت فٜ اىطبٞعت

      االعهةةبةاد الزةة  رع ةةل ث ةةو ح   وةيةةخ  اةةي ال سةةزويبد رسةة ي ثبإلعهةةبةاد الرييسةةيخ         

(Principal Stress)    ثغةض الاظةر  ةن   ر زال صةالس ارغبهةبد مزعبمةفح مز ضاةخ ثةضالس محةب

   ه : كو  رال االعهبةاد ل يخ ا  لفيخ

1- 
 محو  االعهبة الرييس  اال ظر  1

2- 
 محو  االعهبة الرييس  ال زوسط 2

3- 
   محو  االعهبة الرييس  االةني 3

موعجخ    االعهبة الةفي رزعبمل الغيولوعيب م  االعهبة االنوغبط  كرير ا  ا لبم         

رزعبمل مة   االعهةبة االنوةغبط   كرير ا  ا لبم سبلجخ.  اي  ول ال يزيبق  الهافسخ الز 

موعجةخ. وة  كازةب الحةبلزين وةب  وةرا    االعهبة الةفي كرةير ا  ا لةبم  سبلجخكرير ا  ا لبم 

ك ةب  (1 - 3)االعهبة ي ضل ال را الغجري ثين لي ز  االعهبة اال ظر  االعهةبة االنة  

  -و  ال ضب  الزبل :
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1=1000 kg/cm
2
  and 3 =500 kg/cm

2
 =1000-500= 500 kg/cm

2
  3=2 

 

 Deformation or Strain  اىخأ٘ٝٔ اٗ االّفعبه

ة ال سةاط بعهةاي الزغيةر وة  الغسةر ال ةرري نزيغةخ اال  ة بعهةالابرظ ثسجت اال هو الزغير الزةوي 

 . هو نو ين رةوي دغ    رةوي  لوا  .  اي 

 Dilation اىخأ٘ٝٔ اىحجَٜ 

 vϵ    هو ي ضل الزغير و  الحغر

v= 
  

  
ϵ  

يوةو    راةبل  الحغةر  العوةل ثةبلعول   ةاة الوةغط الحبخةريزابل  الحغر كا ب ا.  ديش     

 ثيا ب .يبةح الحغر روو  ثبل وعت. سبلت ثبل

 

 Distortionاىخةٞر اىأنيٜ 

 ة ال جبلر ال ساط  اي  بعههو الزغير و  الةول لاغسر ال رري نزيغخ االالزغير الةوا    

Example : 

A: longitudinal strain ϵl=
  

  
 

   change in length  

Original length    
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 B: shear strain Ϫ= ab/ac 

   

  Three Stages of Deformation  ٍراحو اىخأ٘ٝٔ اىثالثت

 افمب يساط  اي الغسةر ال ةرري عهةف ل زةر. ل ةير. مةن الةزمن ) ةلةبي  ا  سةب بد( و نة  ي ةر 

 ثضالس مرادل من الزةوي .

وةة  هةة . ال رداةةخ الغسةةر : Elastic Deformation Stageمرداةةخ الزةةةوي  ال ةةر   -1

               يز رف ر رف الابثض ديش ا  االن عب  يزابسةت طرةيةب مة  الغهةف طجرةب لرةبنو  هةو 

Hook's law   .ا   لون  اف  و  الغهف وب  الغسر يعوة الي لوا    دغ ة  االخةايين 

يسةة ي دةةف ال ر نةةخ  ة يزعةةر  لةة  الغسةةر  يز ةةرف ر ةةرف مةةر بعهةةامسةةزوا ا اةةي 

(Elastic Limit). 

ل سةزوا ة بعها اف رعر  الغسر الي :  Plastic Deformation Stage الزةويخ الاف  -2

  اف  و  الغهف وب  الغسةر ال  دف ال ر نخ و   الغسر ي ر ث ردا  الزةوي  الاف  يزغب . 

ة يز ةرف  اةف. الغسةر سةاو  بعها ا  ا اي مسزوا يعوة الي دغ    لوا  االخايين. 

 .(Plastic Limit) يس ي دف الاف نخ لف 

و نة   اةفمب يعجةر الغهةف دةف الاف نةخ لاغسةر ال ةرري : Rupture Stageمرداةخ ال ةةل  -3

 (Fracturing) بلزوسرثل ي ة
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 Types of Materialsاّ٘اع اىَ٘اد 

 -الي نو ين ه ب: ررسر ال واة ا ز بةا  اي ساوكهب رحذ االعهبة     

رةةو. لةف  ه  ال واة الز  راوسر لجل ا  يحفس ويهب :  Brittle Materialsال واة الهةخ  -1

 .ثعف دف  جو  دف الاف نخ

 هة  ال ةةواة الزة  يحةفس ويهةةب رةةو. لةف  لجةةل : Ductile Materialsال ةواة ال طب  ةخ  -2

 الزوسر   ثعف  جو  دف الاف نخ.

ة ل زةةر. بعهةةامةةن ضةةغط  ة عةة  دةةرا .( الةةي الظةةر ف اال زيبةيةةخ ) وةة   اةةف رعةةر  ال ةةررح 

ديةش انهةب راوسةر ثعةف  جةو  دةف   ( Brittleل يرح و   ا ات ال رو  رز رف ر رف هش )

 الاف نخ.

 modulus of elasticityٍعبٍو حذ اىيذّٗت ٗ  young's modulusٍعبٍو ّٝ٘ل 

و نةة    مةةوا.ي ل حةةو. الطةةول   الةةةول الةةي عهةةف   اةةفمب يزعةةر  الا ةةوذط ال ةةرري االسةةطوان 

 االنوغبط.  رحذ لوا Shorten رحذ لو. الةف  ير ر  lenghtingيسزطيل 

 

Diameter Length Stress type 

lengthing Shorten Compression 

Parallel to axis 
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Shorten 

 

 

 

Lengthing 

 

 

 

 

tension 

Parallel to axis 

 

    ة الي االن عب  الطولهبعهو الاسجخ ثين اال young's modulusمعبمل ال ر نخ 

E= 
 

 
= stress/strain 

 لالن عب  الطول هو مريب  ل رب مخ ال ررح و modulus of elasticity معبمل ال ر نخ امب

 

 اي  Transverse Strainه  الاسجخ ثين االن عب  العرض   posson's ratioّسبت ب٘ٝسُ 

 Axial Strainاالن عب  الطول  ا  ال حو ي 

r = 

  

 
 

  

 
 

 

r : posson's ratio 

   change in length  

Original length    

   change in diameter  

Original diameter    
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Rigidity (G)  

 ة الر   الي االن عب  الر    هو يريل مرب مخ الغسر لازغير و  لوا .بعهالاسجخ ثين اال  ه

G= 
 

 
 

 

 -ا سئاخ:

  رف الروح   فة انوا هب م  الرسر. -1

 روار  ن االعهبة و  ال رو . -2

 مبه  االعهبةاد الرييسيخ و  الطجيعخ  ثياهب. -3

  مرادا . رف الزةوي  صر ثين انوا    -4

رحةةةةذ االعهةةةةبة موضةةةةحب ثعةةةةض  ا ز ةةةةبةا  اةةةةي سةةةةاوكهب ل ةةةةواةا رواةةةةر  ةةةةن انةةةةوال -5

 ال عبمالد ال زعارخ ث لل.

 مب هو ال را ثين دف ال ر نخ  دف الاف نخ. -6

 مب هو ال را ثين الزةوي  ال ر   الزةوي  الاف .    -7

 

 

 

 

 

 


