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  شكست در اثر تغيير شكل االستيك

باري كه مي توان به يك عضو بدون ايجاد وقفه در عملكرد آن اعمال نمود مي تواند تابع كرنش االستيك مجاز يا حداكثر 
تغيير شكل االستيكي كه مي تواند باعث آسيب ديدن عضو شود مي تواند تحت شرايط زير به وقوع . دتغيير شكل عضو باش

  :بپيوندد

تغيير شكل در اثر شرايط تعادل پايدار به طور مثال تغيير طول يك عضو كششي، پيچش يك ميله و خيز تير ) الف(
  )يا بارگذاري استاتيكي(مخصوصاً تحت بارگذاري تدريجي 

ناگهاني به همراه تعادل ناپايدار كه اغلب منجر به فروريختن كلي عضو مي ش يا تغيير شكل ناگهاني به همراه كمان) ب(
اين نوع شكست به طور مثال زماني رخ مي دهد كه بار محوري تدريجي اعمال شده به يك ستون خيلي الغر از بار . شود

لي كه به يك پوسته استوانه اي يا لوله جدار نازك وارد مي شود بحراني اويلر فراتر رود و يا هنگامي كه فشار خارجي سيا
  .با رسيدن به يك مقدار بحراني باعث فروريختن آن شود

اين شكست در . تغيير شكل هاي االستيكي كه دامنه ارتعاش يك عضو هستند اغلب منجر به شكست عضو مي شوند) پ(
ي متحرك با بخش هاي ساكن وغيره كه در اثر ارتعاش بوجود اثر صداي دلخراش، نيروي تكان دهنده، برخورد بخش ها

  .مي آيند پديدار مي شوند

عضوي در اثر تغييرشكل االستيك گسيخته مي شود، معادالت اصلي طراحي همانهايي هستند كه بار و تغيير شكل هنگامي كه 
AE/(PLe(: عبارتند از) فال(به طور مثال معادالت مربوط به سه عضو بند . را به يكديگر ارتباط مي دهند  ،)GJ/(TLθ 

]EI/(WL[(و  3αδ   كه در آنα  ثابتي است كه براي يك تير مشخص و موقعيت مشخص بستگي به نوع تكيه گاه ها و نوع
م مصالح كه در تغييرشكل االستيك دخالت دارد مي بايستي متذكر شد كه اين معدالت حاوي ويژگي هاي مه. بارگذاري دارد

EG]/2)1[(يا ) كه بعضي مواقع به آن سختي مي گويند( Eباشد يعني مدول االستيسيته  ν . تنش هاي بوجود آمده در
ه اي به عضو به عبارت ديگر تنش ها، بارهايي را كه مي توان بدون ايجاد آسيب ساز. اثر بارگذاري كميت هاي مهمي نيستند

به . در درجه اول اهميت قرار ندارند) يعني تنش تسليم(وارد نمود را محدود نمي نمايند و بنابراين خصوصيات مقاومتي مصالح 
عبارت ديگر اگر عضوي با ابعاد مشخص قادر به انجام عملكرد باربري اش در اثر تغيير شكل االستيك بيش از حد نباشد، 

توان با استفاده از مصالحي قوي تر افزايش داد بلكه بايد آن را با استفاده از مصالحي با مدول ظرفيت باربري آن را نمي 
اما به عنوان يك قاعده كلي، موثر ترين روش براي . االستيسيته باالتر، سخت تر نمود و يا شكل و ابعاد مقطع را تغيير داد

عالوه بر اين . ضي آن به جاي سخت تر كردن مصالح عضو استكاهش تغيير شكل عضو، تغيير مقطع يا افزايش ابعاد مقطع عر
در صورتي كه عضو فوالدي باشد، سختي آن را نمي توان با جايگزيني آن با مصالحي ديگر به ميزان زيادي افزايش داد چون 

  .فوالد يكي از سخت ترين مصالح ساختماني موجود است
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Part I. Comprehension Exercises 
 

A. ات صحيح در برابر عبار“T”  و در برابر عبارات غلط“F” براي پاسخ خود دليل بياوريد. قرار دهيد. 

......T .....1 .در صورتي كه عضوي كشيده شود، ممكن است در اثر تغيير شكل االستيك متحمل شكست شود.  
......F......2 .تغيير شكل هاي االستيك، دامنه ارتعاش يك عضو هستند.  
......F......3 .ت در اثر كمانش، جزو شكست هاي االستيك محسوب نمي شودشكس.  
......T......4 .تغيير شكل مقطع عرضي، بهترين راه كاهش تغيير شكل مي باشد.  
......T......5 .با قوي كردن يك مصالح، نمي توان تغيير شكل ها را كاهش داد.  

B.  از بينa ،b ،c  وd كاملترين گزينه را انتخاب نماييد. 
 ........d........پايدار يك عضو  .1

a. ممكن نيست در اثر تغيير شكل هاي بيش از حد متحمل شكست شود. 
b. ممكن است قبل از شكست متحمل كمانش شود. 
c. ممكن است در صورتي كه بار محوري در انتهاي آن وارد شود، ناپايدار شود. 
d. ممكن است در اثر تغيير شكل االستيك بيش از حد متحمل شكست شود. 
 

 ........b........ي كه شيئي با يك عضو در حال سكون بر خود مي نمايد، هنگام .2

a. عضو كمانش خواهد كرد. 
b. عضو ممكن است در اثر ارتعاشات متحمل شكست شود. 
c.  داراي اهميت نيستندتنش هاي ايجاد شده در اثر برخورد. 
d. عضو ترك خواهد خورد. 
  
 .است....... d........مي كند، نگران  وقتي كه كسي از شكست در اثر تغيير شكل االستيك صحبت .3
a. تغيير شكل محوري و خمشي 

b. تغيير شكل پيچشي 

c. تنها تغيير شكل خمشي 

d. مقاومت 

  
 ........c......با در نظر گرفتن يك عضو فوالدي، مولف معتقد است كه   .4

a. مقاومت عضو همواره عامل اصلي شكست است. 
b.  خواهد شداگر مدول االستيسته عضو بيشتر شود، عضو سخت تر. 
c. اگر ابعاد مقطع عرضي افزايش يابد، عضو سخت تر خواهد شد. 
d. عضو هاي سخت تر، قوي تر هستند. 
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 .....b.....هنگامي كه عضوي در اثر تغيير شكل االستيك متحمل شكست مي شود، ظرفيت باربري آن افزايش خواهد يافت  .5

a.  نقطه تسليم باالتر(اگر با مصالحي قوي تر جايگزين شود.( 

b. اگر مصالحي سخت تر با مدول االستيسيته باالتر به كار برده شود. 
c. اگر از فوالد ساخته شود. 
d. اگر وزنش تغيير يابد. 

 

C. حذف. (به سواالت زير به صورت شفاهي پاسخ دهيد( 

Part II. Language Practices 

 .كاملترين گزينه را انتخاب نماييد dو  a ،b ،cاز بين  .1
 

1. .........c ........ك عضو به عنوان قابليت آن براي جذب انرژي تعيرف مي شودي. 

a. االستيسته 

b. انقطاع 

c. طاقت 

d. جهندگي 

 

يك تير فوالدي دو سر ساده در وسط دهانه باال باشد، عاقالنه تر است كه از مقطعي بزرگتر استفاده ......... d........اگر  .2
 .نماييم

a. االستيسيته 

b. تنش 

c. طاقت 

d. خيز 

 

 .شكست پيشنهاد شده اند....... a.......در طي سالها، حداقل شش  .3

a. ضابطه 

b. پيشنهاد 

c. ويژگي 

d. واقعيت 
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 .بيش از حد متحمل شكست مي شوند........... d............شواهد تجربي نشان داده اند كه بعضي مصالح در اثر  .4

a. طاقت 

b. االستيسيته 

c. قابليت فشردگي 

d. تنش برشي 

  

 .حالت عمومي شكست تحت شرايط خدمت دهي مفروض، محاسبه شودالزم مي دارد كه ......... a........رويكرد منطقي  .5

a. طراحي 

b. طرح 

c. شكست 

d. انقطاع 

 

 .جاهاي خالي را با شكل مناسب كلمات داده شده پر كنيد .2

1. Fail 
a. Glass …Fails… in a brittle manner. 
b. The …Failure…of steel members is initiated by yielding. 

 شكستن .1

  .ي شكندشيشه با رفتاري ترد م) الف(
  .شكست عضو فوالدي با تسليم آغاز مي شود) ب(

2. Plastic 
a. The …Plasticity … index is a measure of the soil’s strength 
b. In general, …Plastics …have nonlinear stress-strain relationships. 

  پالستيك   .2
  .شاخص پالستيسيته معياري از مقاومت خاك است) الف(
  .كرنش هستند-كلي، پالستيك ها داراي روابط غير خطي تنش به طور) ب(

3. Stable 
a. The study of the … Stability…. of structural members is very complicated. 
b. A column may become … unstable … if the axial load is increased substantially. 

  پايدار.   3
  .زه اي بسيار دشوار استمطالعه پايداري عضو هاي سا) الف(
  .ممكن است در صورتي كه بار محوري به ميزان قابل توجهي افزايش يابد، ناپايدار گردديك ستون ) ب(
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4. Ductile 
a. Steel is classified as a … Ductile … material. 
b. The …Ductility … of steel is inversely proportional to its strength. 

  شكل پذير.    4
  .د به عنوان يكي از شكل پذيرترين مصالح طبقه بندي مي شودفوال

  .شكل پذيري فوالد نسبت عكس با مقاومت آن دارد

5. Stiff 
a. The … Stiffness … of a member increases as it is shortened. 
b. By … Stiffening … a member, its deformation decreases. 

  سخت
  .با كوتاه شدن عضو، سختي آن افزايش مي يابد) الف(
  .با سخت كردن يك عضو، تغيير شكل آن كاهش مي يابد) ب(

  

C .جاهاي خالي را با كلمات داده شده پر نماييد.  

  :به ترتيب

Yielding, failure, axially, columns, inplane, modes, metal, recrystallization 

  .ين به دانشجو واگذار مي شودترجمه متن به عنوان تمر

D. جدول داده شده قرار دهيدحروف مربوطه را در . جمالت زير را به شكل يك پارگراف مرتب نماييد. 

adecb 
 

Section Two: 
Further Reading 

 حالت هاي گسيختگي

لحي كه عضو از آن ساخته مي كه يك عضو سازه اي در معرض بارگذاري قرار مي گيرد، واكنش آن نه تنها به نوع مصاهنگا
بسته به اينكه عضو چگونه بارگذاري شده . شده است بستگي دارد، بلكه به شرايط محيطي و شيوه بارگذاري نيز وابسته است

است، ممكن است در اثر تغيير شكل بيش از اندازه كه باعث مي شود عضو قادر به انجام عملكرد طراحي اش نباشد متحمل 
كه مي تواند باعث ايجاد تغيير شكل دائمي نامطلوب ) تسليم(مكن است در اثر تغيير شكل پالستيك همچنين م. شكست شود

شود، متحمل شكست شود، همچنين عضو ممكن است در اثر انقطاع متحمل شكست شود كه بسته به مصالح و طبيعت 
يا از نوع ترد با تغيير شكل پالستيك اندك و بارگذاري مي تواند از نوع شكل پذير به همراه تغيير شكل پالستيك قابل توجه و 
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مصالحي همچون شيشه، سراميك، سنگ، بتن غير مسلح و چدن نمونه هايي از مصالحي . يا بدون تغيير شكل پالستيك باشد
در . هستند كه تحت شرايط محيط عادي و بارگذاري كششي آرام به صورت ترد متحمل شكست مي شوند) مصالح ترد(

ي تك محوره نيز اين مصالح به صورت ترد مي شكنند اما طبيعت شكست با حالت شكست مربوط به كشش بارگذاري فشار
بسته به عواملي همچون محيط، آهنگ بارگذاري، طبيعت بارگذاري و وجود ترك يا درز فلزات سازه اي . كامالً متفاوت است

  .مي توانند به صورت ترد يا شكل پذير منقطع شوند

به . رگذاري كه مي تواند منجر به شكستگي يا انقطاع ترد فلزات شكل پذير شود، بارگذاري تكرار شونده استيكي از انواع با
طور مثال اگر يك ميله داراي سطح صاف كه به صورت محوري بارگذاري شده است در معرض بارگذاري متناوب كششي و 

) معموالً در خستگي داراي چرخه هاي باال به صورت ترد است كه(فشاري با اندازه برابر قرار گيرد، ممكن است در اثر انقطاع 
انقطاع يك عضو . در سطح تنشي بسيار پايين تر از تنش كه باعث شكست در بار استاتيكي مي شود، متحمل شكست شود

شكست در اثر خستگي ممكن است با . سازه اي تحت بارگذاري متناوب اغلب شكست خستگي يا گسيختگي ناميده مي شود
چرخه تناوبي بار باعث مي شود . شروع يك يا چند ترك كوچك، معموالً در همسايگي حداكثر تنش بحراني در عضو آغاز شود

كه ترك يا ترك ها گسترش يابند تا زماني كه عضو سازه اي ديگر قادر به حمل بار در سطح ترك خورده نبوده و منقطع مي 
در اين . است متحمل شكست شود، ناپايداري االستيك يا پالستيك است در آن عضو سازه اي ممكنري كه حالت ديگ. شود

حالت گسيختگي هنگامي كه بار وارده به مقدار بحراني مي رسد عضو سازه اي ممكن است متحمل تغيير شكل هاي بزرگ 
ممكن است باعث اين نوع گسيختگي . مي گويند) يا بار ناپايداري(نسبت به پيكر بندي طراحي شود كه به آن بار كمانش 

عالوه بر حالت هاي شكست فوق، . حمل بار طرح شود) به خاطر تسليم يا شكستگي(تغيير شكل بيش از حد يا فقدان قابليت 
  . )علمكرد شيميايي(عضو سازه اي ممكن است به خاطر شرايط محيطي خورنده متحمل شكست شود 

هاي شكست زير را به طور جامع تري مورد بحث قرار مي براي تشريح بهتر حالت هاي گسيختگي اعضاي سازه اي، حالت 
  :دهيم

 شكست در اثر تغيير شكل بيش از حد .1

 شكست در اثر تسليم .2

  )اتاق(دماي معمولي ) الف(
  )خزش(دماي باالي محيط ) ب(

 شكست بر اثر انقطاع .3

  انقطاع ناگهاني مصالح ترد) الف(
  انقطاع اعضاي داراي ترك يا درز) ب(
    وندهانقطاع پيش ر) ج(
  انقطاع در طي زمان در اثر دماي باال محيط) د(

به طور مثال اعضاي كششي، ستون ها، (اين حالت هاي شكست و معيارهاي شكست مربوط به آن ها در اعضاي سازه اي ساده 
حالت  در مسائل دو و سه بعدي پيچيده، اهميت چنين. داراي مفهوم بيشتري هستند) تيرها، اعضاي پيچشي با مقطع دايروي
  .هاي شكست ساده اي مورد بحث است
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بسياري از اين حالت هاي شكست اعضاي سازه اي ساده، براي مهندسين شناخته شده هستند اما تحت شرايط غير معمول بار 
به طور مثال در سيستم هاي راكتور هسته اي، ترك در . و محيط، انواع جديدي از حالت هاي شكست ممكن است رخ دهد

  .ترك هاي خوردگي ناشي از تنش به همراه عوارض جانبي ناشي از تنش هاي جوشكاري نسبت داده شده استلوله ها به 

  

A.  در برابر عبارات صحيح“T”  و در برابر عبارات غلط“F” براي پاسخ خود دليل بياوريد. قرار دهيد. 

......F .....1 .بتن مصالحي شكل پذير است. 

......T......2 .انش مي كند، ممكن است در اثر تغيير شكل بيش از اندازه متحمل شكست شودهنگامي كه عضوي كم.  

......T......3 .عضو ممكن است در باري كمتر از بار ظرفيت باربري اش متحمل شكست شود.  

......T......4 .خستگي، انقطاع يك مصالح در اثر بارگذاري متناوب است.  

......F......5 .با ترك خوردن همراه است شكست در اثر خستگي همواره.  

B.  از بينa ،b ،c  وd كاملترين گزينه را انتخاب نماييد. 
 

 .............به طور كلي شيشه به صورت ترد مي شكند كه  .1

  .مي تواند ناگهاني باشد) الف(
  .در پالستيك ها بسيار رايج است) ب(
  .در دماهاي باال رخ مي دهد) ج(
  .گ استهمراه با تغيير شكل هاي بزر) د(
  
 .نام دارد................... شكست يك عضو سازه اي تحت بارگذاري چرخه اي  .2

  شكست شكل پذير) الف(
  شكست ترد) ب(
  شكست خستگي) ج(
  پارگي اليه اي) د(
  
 .................هنگامي كه عضوي در اثر خستگي متحمل شكست مي شود، سطح تنش در عضو  .3

  .است كه باعث شكست در اثر انقطاع مي شودهمواره كمتر از سطح تنشي ) الف(
  .مي تواند كمتر از سطح تنشي كه باعث شكست در اثر انقطاع مي شود، باشد) ب(
  .معموالً بيش از مقاومت تسليم مصالح است) ج(
  .همواره بيش از سطح تنشي است كه باعث شكست در اثر انقطاع مي شود) د(
  
  
  



9 
 

www.ams.ir 
 

Unit 1  

 .مي شود............... ........ترك در شيشه باعث به طور كلي  .4

  شكست شكل پذير) الف(
  شكست در اثر خستگي) ب(
  شكست ترد) ج(
  گسيختگي) د(
 .ار استذبر نوع شكست تاثيرگ.............................. عالوه بر محيط و آهنگ بارگذاري،  .5

  نسبت پواسون) الف(
  ترك) ب(
  چگالي عضو) ج(
  تاخير برشي) د(
  
C. سي پاسخ دهيدبه سواالت زير به فار. 

 حالت هاي مختلف شكست چه هستند؟ .1

 چرا ترك ها باعث كاهش ظرفيت باربري عضو مي شوند؟ .2

 كدام عوامل بر ترك خوردگي ناشي از خستگي تاثير مي گذارند؟ .3

 چرا شيشه به صورت ترد متحمل شكست مي شود؟ .4

 كدام عوامل بر نوع شكست تاثير دارند؟ .5

  
B .ديسيونب هدش هداد يلاخ ياج رد ار اه نآ و هدومن اديپ ار ريز تارابع و تالممعادل فارسي ك. 

  
brittle  درت Flaw  كرت

 Buckling  شنامك Fracture  )عاطقنا( يگتسكش
 Cast  هدش يريگ بلاق Instability  يرادياپان
 ceramics  لافس Noncyclic  يا هخرچريغ

Collapse  نتخيرورف propagation  شرتسگ

Crack  كرت Recrystallization  ددجم رولبت

Cyclic  يا هخرچ Rupture  يگراپ

Deflection  )زيخ( لكش رييغت Stiffness  يتخس

Ductile  ريذپ لكش Triaxial  يروحم هس

Equilibrium  لداعت Twist  شچيپ

Failure  تسكش Uniaxially  هروحم كت

fatigue  يگتسخ yielding  ميلست
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  »دستگاه هاي نيرو«

بررسي جزئيات به همراه قبل از اينكه درباره گروه يا مجموعه نيروها صحبت كنيم الزم است تا ويژگي هاي يك تك نيرو را 
آن  اثر زيرابرداري است  كميتكه نيرو يك  مي دانيم .تتعريف شده اس بر جسمي ديگر يك جسمنيرو به عنوان عمل . نماييم

. جمع نمودطبق قانون متوازي االضالع با يكديگر را مي توان نيروها ي وارده داشته و همچنين نيروراستا و بزرگي بستگي به 
داده شده  نشان Pبا بزرگي  Pتوسط بردار  2.1bدر شكل  2.1aاثر كابل كششي بر روي نبشي نشان داده شده در شكل 

  ،از اين سه ويژگي يكتغيير هر  .خواهد داشت A اثرو موقعيت نقطه  θو زاويه  pبستگي به روي نبشي بر نير اين  اثر .است
گاه  اين تغيير مي تواند به طور مثال نيروي يكي از بولت هايي كه نبشي را به تكيه، اثر نيرو بر روي نبشي را تغيير خواهد داد

بنابراين توصيف كامل عملكرد يك نيرو . دمهار نموده يا تنش و كردنش هاي داخلي در مصالح نبشي در هر نقطه از آن باش
  . مي توان با آن همانند يك بردار ثابت برخورد نمودبايد شامل بزرگي، راستا و نقطه اثر باشد كه در اين حالت 

عملكرد از راه دور توسط  مغناطيسيو گرانش نيروهاي  .شود اعمال ز راه دورا مستقيم مكانيكي يا عمل تماسنيرو بوسيله 
  .اعمال مي شوندمستقيم فيزيكي از طريق تماس تمامي نيروهاي ديگر  .اعمال مي شوند

خارجي  pاثر  2.1براي نبشي شكل . به دو نوع اثر، خارجي و داخلي تقسيم نمود بر روي يك جسم را مي تواننيرو يك عمل 
 Pتوسط تكيه گاه و بولت ها در اثر نيروي  وارده بر نبشي) نشان داده نشده(روي نبشي همان عكس العمل ها يا نيروهاي بر 

داخلي  pاثر . بنابراين نيروهاي خارجي وارد بر يك جسم از دو نوع هستند، نيروهاي اعمالي و نيروهاي عكس العملي. مي باشد
رابطه بين نيروهاي داخلي و . توزيع شده در داخل مصالح نبشي مي باشد داخليبر روي نبشي همان تنش ها و كرنش هاي 

، االستيسيته و پالستيسيته مورد كرنش هاي داخلي در برگيرنده خصوصيات مصالح جسم بوده و در درس مقاومت مصالح
  . مطالعه قرار مي گيرد

ص خارجي نيروها مي باشد، تجربه نشان داده است كه اجسام صلب، هنگامي كه توجه ما تنها معطوف به اثرات خالدر مكانيك 
را  2.2وارد بر صفحه صلب شكل  Pبنابراين نيروي . نيازي به محدود كردن اثر يك نيروي اعمالي به يك نقطه مشخص نيست

. ر ننمايدبر روي نبشي تغيي Pيا هر نقطه در راستاي خط اثر نيرو اعمال نمود چنانكه اثر خالص خارجي  Bيا  Aمي توان در 
اين . هستند Cو نيروي وارد بر صفحه توسط تكيه گاه غلطكي در  Oاثرات خارجي نيروي خارجي وارد بر تكيه گاه مفصلي در 

نتيجه گيري را مي توان در قالب اصل قابليت انتقال توصيف نمود كه بيان مي دارد يك نيرو مي تواند در هر نقطه در راستاي 
. ينكه اثرات نيروي برايند خارجي وارد بر جسم صلبي كه نيرو بر آن اثر مي نمايد تغيير كندخط اثرش اعمال شود بدون ا

صورت يك بردار لغزان هنگامي كه تنها اثرات خارجي نيروي برآيند يك نيرو مورد بررسي قرار مي گيرند، نيرو را مي توان به 
از آنجايي كه در اين كتاب اساساً تنها در . رو را مشخص نماييمدر نظر گرفته و الزم و كافي است كه بزرگي، راستا و خط اثر ني

بحث مي شود، ما تقريباً تمام نيرو ها را به عنوان بردارهاي لغزان بر روي جسم صلبي كه بر آن رابطه با مكانيك اجسام صلب 
  .اثر مي نمايد در نظر مي گيريم

نيروي تماسي در روي سطحي محدود اعمال شده و بنابراين نيرويي در واقع هر . نيرو ها مي توانند متمركز يا گسترده باشند
هنگامي كه ابعاد سطح در مقايسه با ديگر ابعاد جسم بسيار كوچك است، نيرو را مي توان با مقداري . گسترده تلقي مي شود
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ر روي يك سطح نيرو مي تواند همانند حالت تماس مكانيكي، د. خطاي قابل چشم پوشي به صورت متمركز در نظر گرفت
وزن يك جسم نيروي جاذبه گرانشي . توزيع شده و يا همانند گرانش يا نيروي مغناطيسي در داخل يك حجم توزيع شده باشد

در نظر داخل حجم آن توزيع شده و آن را مي توان به صورت يك نيروي متمركز كه در مركز ثقل اثر مي كند  است كه در
در صورتي كه موقعيت آن مشخص نباشد، آنگاه . توجه به مالحظات تقارن مشخص است موقعيت مركز گرانش اغلب با. گرفت

   . براي تعيين موقعيت مركز گرانش نياز به محاسبات جداگانه اي خواهد بود

Part I. Comprehension Exercises 

A.  در برابر عبارات صحيح“T”  و در برابر عبارات غلط“F” ياوريدبراي پاسخ خود دليل ب. قرار دهيد. 

......T .....1 . داريمبزرگي، راستا و خط اثر نياز به توصيف كامل يك نيرو براي.  

......F......2 .وزن يك جسم به عنوان نيرو در نظر گرفته نمي شود.  

......F......3 .اصل قابليت انتقال تنها به نيروهاي داخلي و خارجي قابل اعمال است.  

......T......4 . ،تنش و كرنش هاي داخل يك جسم را به هم مربوط مي نمايداالستيسيته.  

......T......5 .اصل قابليت انتقال تنها به اجسام صلب قابل اعمال است.  

B.  از بينa ،b ،c  وd كاملترين گزينه را انتخاب نماييد. 
 

 ........a........با استفاده از اصل قابليت انتقال .1

a.  بر يك جسم صلب را تغيير دادمي توان نقطه اثر يك بار مشخص وارد. 
b. مي توان برآيند چند نيروي وارد بر يك جسم صلب را پيدا نمود. 
c. مي توان سازه هاي معين استاتيكي را حل نمود. 
d. مي توان راستا، بزرگي و خط اثر يك نيرو را پيدا نمود. 
  

 .اعمال نمود........ a........اصل قابليت انتقال را مي توان به  .2
a. اجسام صلب. 
b. يروهاي داخلين. 
c. هم نيروهاي داخلي و هم نيروهاي خارجي. 
d. برآيند يك دسته نيرو. 
  

 .در نظر گرفت........ c........وان به عنوان تيك جسم را مي  وزنبا توجه به متن،  .3
a. يك نيروي خارجي كه مي توان آن را به عنوان بردار لغزان در نظر گرفت. 
b. ي كنديك نيروي داخلي كه در داخل حجم جسم اثر م. 
c. يك نيروي متمركز كه در داخل مركز گرانش اثر مي كند. 
d. يك بار يكنواخت كه در داخل مركز گرانش اثر مي كند. 
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 .........b........ نيرو در روي يك جسم صلبنقطه اثر يك  .4

a. در مركز گرانش جسم قرار دارد. 
b. در راستاي خط اثر نيرو قرار دارد. 
c.  كافي استي جسم بر روبراي بدست آوردن نيروي برآيند. 
d. توسط خط اثر بدست مي آيد. 
  

 .طبقه بندي مي شود .........d........ به طور كلي، وزن جسم به عنوان .5
a. يك نيروي گسترده. 
b. يك نيروي متمركز. 
c. يك نيروي گسترده داخلي. 
d. يك نيروي متمركز داخلي. 
  

C. به سواالت زير به صورت شفاهي پاسخ دهيد. 
 روي يك جسم اثر نمايند؟ چه نوع نيروهايي مي توانند بر .1

 چه زماني مي توان نقطه اثر يك نيرو در روي جسم را تغيير داد؟ .2

 براي نشان دادن وزن يك جسم چه ساده سازي هايي مي توان انجام داد؟ .3

 نقطه اثر وزن جسم كجا قرار دارد؟ .4

 مشخصه هايي براي تعريف كامل عمل يك نيرو الزم است؟چه  .5

Part II. Language Practice 

 .كاملترين گزينه را انتخاب نماييد dو  a ،b ،cاز بين  .1
 

A. .........c ........ تركيب باري است كه مي تواند جايگزين نيروهاي اوليه شوديك سيستم نيرو، ساده ترين. 

a. ميانگين 

b. حداقل 

c. برآيند 

d. حد وسط 

 
B. .........a ........وارينيون همان اثر لنگرها است. 

a. اصل 

b. قضيه 

c. روش شناسي 

d. پديده 
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C.  به طور كلي، يك نيرو را مي توان به سه مولفه.........d. ........ 

a. حاصل نمود 

b. سرهم نمود 

c. محاسبه نمود 

d. تجزيه نمود 

 
D. راستاي لنگر .........a. ........ 

a. مستقيم است 

b. چرخه اي است 

c. دايره اي است 

d. خالف عقربه هاي ساعت است 

  
E. .........c ........برابر و مخالف يك نيرو هميشه همراه است با يك نيروي. 

a. هدف 

b. حاصل 

c. عمل 

d. بعد 

 

B. جاهاي خالي را با شكل مناسب كلمات داده شده پر كنيد. 

1. Concurrent 
a. The point of …concurrency… of two vectors is the point they intersect. 
b. Parallel forces are always non-concurrent. 

 متالقي .1

  .ه همديگر را قطع مي كنندنقطه تالقي دو بردار نقطه اي است ك) الف(
  .نيروهاي موازي هميشه غير متالقي هستند) ب(

2. Result 
a. The …Resultant… of two vectors A and B is a vector. 
b. The …. Resulting …. Findings of this article should be used to investigate the 

characteristics of vectors. 
 حاصل .2

  .يك بردار است Bو  Aداري برآيند دو بر) الف(
  .يافته هاي حاصل از اين مقاله بايد براي بررسي خصوصيات بردارهاي مورد استفاده قرار گيرد) ب(
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3. Gravity 
a. It can be stated that the geometric center of a mass and its center of …gravity… 

could be the same point. 
b. The … gravitational … forces are directed towards the center of earth. 

 گرانش .3

  .مي توان بيان نمود كه مركز جرم هندسي و مركز گرانش مي توانند در يك نقطه باشند) الف(
    .در راستاي مركز زمين قرار دارندنيروهاي گرانش ) ب(

4. Force 
a. In general, a body could be …Forced… to deform in a desired fashion. 
b. All … Forces … acting on a body may be replaced by one force. 

 نيرو .4

  .به طول كلي، يك جسم مي تواند تحت اثر نيرو به شكل دلخواه تغيير شكل دهد) الف(
  .تمام نيروهايي كه بر روي يك جسم اثر مي نمايند را مي توان با يك نيرو جايگزين نمود) ب(

5. Elastic 
c. Steel is an …Elastic…material. 
d. Theory of … Elasticity … includes discussions of stress and strain. 

 االستيك .5

  .فوالد مصالحي االستيك است) الف(
  .تئوري االستيسيته شامل مباحث تنش و كرنش مي باشد) ب(

  

C .جاهاي خالي را با كلمات داده شده پر نماييد.  

  :به ترتيب

Force, mass, resultant, earth, structures, body, symmetry, experiment, remote 

 .ترجمه متن به عنوان تمرين به دانشجو واگذار مي شود

  

D. جدول داده شده قرار دهيدحروف مربوطه را در . جمالت زير را به شكل يك پارگراف مرتب نماييد. 

beadc 
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  نيرو

ي شناخته شده با استفاده از تعادل مكانيكي يا سنجش حركت يك المان نيرو را مي توان از طريق مقايسه با ديگر نيروها
واحدهاي استاندارد نيرو در . مبناي تمام اين مقايسات يا سنجش ها يك استاندارد اوليه است. االستيك اندازه گيري نمود

  .مي باشد (lb)و در سيستم مرسوم آمريكايي بر حسب پوند  (NI)بر حسب نيوتن  SIسيستم 

عمل يك نيرو همواره همراه . ات نيرويي كه توسط قانون سوم نيوتن بيان مي شود به دقت بايد مورد بررسي قرار گيردمشخص
براي ما مهم است كه به طور واضح مشخص نماييم كداميك از اين جفت نيرو را بررسي . است با عكس العمل برابر و مخالف

و نه توسط ( كه جسم مورد نظر را جدا نموده و نيرويي وارد بر روي جسم پاسخ همواره زماني مشخص خواهد بود . مي نماييم
در صورتي كه نتوانيم به دقت بين نيروي عمل و عكس العمل تفاوت قائل شويم، احتمال وقوع اشتباه . نمايش داده شود) جسم

  .و در نظر گرفتن نيروي اشتباه وجود دارد

كه متقارب هستند را مي توان توسط قانون  F2و  F1دو نيروي  نشان داده شده است a.2.3همانطور كه در شكل 
در صورتي كه دو نيروي متقارب . بدست آيد Rمتوازي االضالع در صفحه مشتركشان به يكديگر افزود تا جمع يا برآيند آن ها 

انتقال، آن ها را مي توان عمل نمايند، با استفاده از اصل  2.3bقرار داشته ولي در دو نقطه متفاوت مطابق شكل در يك صفحه 
را مي توان با جايگزيني  Rبرآيند . را در نقطه تقارب بدست آورد Rدر راستاي خط اثرشان حركت داده و جمع برداري آن ها 

براي . تعيين نمود بدون اينكه اثر خارجي اين برآيند بر روي جسمي كه برآن اثر مي نمايد، تغيير نمايد F2و  F1نيروهاي 
استفاده نمود اما در اين حالت الزم است خطر اثر يكي از نيروها مطابق شكل از قانون مثلث نيز مي توان  Rن بدست آورد

2.3c 2.3در شكل . تغيير داده شودd  همان دو نيرو با يكديگر جمع شده اند ولي گرچه بزرگي و راستايR  ،حفظ شده است
از اين نوع تركيب بايد اجتناب . عبور نمي نمايد Aن روش از بدست آمده بدي Rخط اثر صحيح از دست خواهد رفت زيرا 

  :جمع دو نيرو را به صورت رياضي با استفاده از معادله برداري زير مي توان نوشت. نمود

R=F1+F2 

عالوه بر تركيب نيروها با هدف بدست آوردن برآيند آن ها، اغلب الزم است يك نيرو را با مولفه هاي آن كه در دو 
را مي توان در راستاي مشخص شده به دو  2.3aدر شكل  Rبنابراين نيروي . مشخص وارد مي شوند جايگزين نماييمراستاي 

تجزيه نموده يا با آن ها جايگزين نمود و با كامل كردن متوازي االضالع همانطور كه نشان داده شده است  F2و  F1مولفه 
  .را بدست آورد F2و  F1بزرگي 

اين دو نيرو را مي . موازي هستند F2و  F1حالتي است كه دو نيروي  2.4ارها مطابق با شكل يك حالت خاص جمع برد
اين دو نيروي دلخواه به همراه . با بزرگي دلخواه با يكديگر جمع نمود F–و  Fتوان با افزودن دو نيروي برابر مخالف و هم خط 

با  Rبرآيند  R2يعني  F–و  F2و تركيب آن با جمع  R1دن با بدست آور .هم هيچ اثر خارجي بر روي جسم ايجاد نمي نمايند
براي محاسبة ترسيمي برآيند دو نيرويي كه تقريباً موازي اين روش همچنين   .بزرگي، راستا و خط اثر صحيح بدست مي آيد

 .بوده و بنابراين نقطه تالقي آن ها دور است مفيد مي باشد
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  مولفة مستطيلي –سيستم نيروهاي دو بعدي 

با . است 2.5مطابق با شكل  Fyو  Fxآن به مولفه هاي مستطيلي ، تجزيه Fايج ترين روش تجزيه دو بعدي نيروي ر
  :توجه به اين شكل به وضوح مي توان ديد كه

)F/F(tan                              θsinF

)F(FF                              cosF

xy
1-

y

2/12
y

2
xx





θF

θF  

 

در  jو  i) يكه(د با معرفي بردارهاي واح. هستند Fyو  Fxبزرگي بردارهاي  Fyو  Fxو  Fبزرگي بردار  Fكه در اين رابطه 
  :نشان داده شده است مي توان معادله برداري زير را نوشت 2.5همانطور كه در شكل  yو  xراستاهاي 

yxyx jFiFFFF   

به صورت خط چين و نيرو را با  2.5هرگونه ابهامي، بهتر است مولفه هاي يك نيرو ها همانند شكل براي از بين بردن 
با استفاده از هر يك از اين قراردادها، هميشه مشخص خواهد بود كه يك نيرو و مولفه . ش دهيمخط ممتد يا برعكس نماي

  .هايش نمايش داده شده اند و نه سه نيروي مجزا، آن طوري كه سه بردار با خط ممتد القا مي نمايند

و انتخاب آن اغلب بر عهده  در مسائل واقعي محورهاي مرجع وجود نداشته بنابراين نامگذاري آن ها مسئله اي دلخواه
به طور مثال هنگامي كه ابعاد اصلي يك جسم در . انتخاب منطقي هميشه بستگي به هندسه مسئله دارد .دانشجو خواهد بود

اما ابعاد هميشه در . راستاي افقي و قائم هستند، آنگاه نامگذاري محورهاي مرجع در اين راستاها به طور كلي راحت است
اندازه گيري شده و  xو قائم نبوده و زوايا الزم نيست در جهت خالف عقربه هاي ساعت نسبت به محورهاي راستاهاي افقي 

را بدون توجه بنابراين ما بايد بتوانيم مولفه هاي صحيح يك نيرو . مبداء مختصات الزم نيست در راستاي خط اثر يك نيرو باشد
مثال هايي از اين موارد كه تجزيه نيرو در . ه گيري شده اند بدست آوريمبه اينكه محورها چگونه چرخيده اند يا چگونه انداز

تجزيه نيروها در اين موارد را به راحتي مي توان بدست . نمايش داده شده است 2.6حالت دو بعدي را نشان مي دهد در شكل 
ن درك قانون متوازي االضالع و نمي تواند جايگزي 1‐2به خاطر سپردن معادله بنابراين مي توان مشاهده نمود كه . آورد

ترسيم يك شكل تميز همواره به وضوح هندسه و اجتناب از . تصويرسازي صحيح يك بردار بر روي يك محور مرجع شود
  .هرگونه اشتباه كمك مي نمايد

 

A.  در برابر عبارات صحيح“T”  و در برابر عبارات غلط“F” براي پاسخ خود دليل بياوريد. قرار دهيد. 

......T. ....1 .عمل يك نيرو همواره همراه است با يك عكس العمل برابر و مخالف: قانون سوم نيوتن بيان مي دارد كه. 

......T......2 .تحت شرايط مشخص، مي توان بار را در راستاي خط اثرش جابجا نمود.  

......T......3 .دستورالعمل خاصي براي انتخاب محورهاي مختصات وجود ندارد.  

......F......4 .مبداء يك دستگاه مختصات بايد در راستاي خط اثر نيرو باشد.  

......F......5 . را نمي توان براي نيروهاي متالقي به كار بستقانون متوازي االضالع.  
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Unit 2  

B.  از بينa ،b ،c  وd كاملترين گزينه را انتخاب نماييد. 
 

 .............انتخاب منطقي براي انتخاب محورهاي مختصات  .1

  .بسته هندسه مسئله دارد) لفا(
  .بستگي به راستاهاي افقي و قائم دارد) ب(
  .رياضي نمايش داده مي شودتوسط فرمول هاي ) ج(
  .بستگي به برآيند دارد) د(
  
 .بدست آورد...................  برآيند دو نيرو را مي توان  .2

  با تصوير نمودن نيروها) الف(
  يافتن مولفه آن ها) ب(
  ن متوازي االضالعقانو) ج(
  دو نيروي برابر و مخالف) د(
  
 .................  F2و  F1برآيند دو نيروي  .3

  .را نمي توان با دو نيرو جايگزين نمود) الف(
  .را مي توان با دو نيروي ديگر جايگزين نمود) ب(
  .هميشه مي تواند اثرات تغيير دهنده داشته باشد) ج(
  .معموالً ابعاد مشخصي ندارد) د(
  
 ........................  با داشتن بزرگي دو نيروي متالقي مي توان .4

  برآيند آن ها را بدست آورد) الف(
  مي توان بزرگي برآيند آن ها را حدس زد) ب(
  مي توان هم بزرگي و هم راستاي برآيند آن ها را بدست آورد) ج(
  نمي توان برآيند آن ها را بدست آورد) د(
  
 ............................... ، هم خط  برآيند دو نيروي .5

  .را نمي توان مستقيماً با جمع نمودن بدست آورد) الف(
  .را تنها مي توان توسط توسط قانون متوازي االضالع بدست آورد) ب(
  .در راستاي خط اثر نيروها قرار دارد) ج(
  .هميشه برابر صفر است) د(
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C. به سواالت زير به فارسي پاسخ دهيد. 

 
 ؟قانون سوم نيوتن چه مي گويد .1

 ؟برآيند دو نيروي متالقي از چه نقطه اي عبور مي نمايد .2

 ؟انتخاب منطقي براي انتخاب دستگاه مختصات چيست .3

 ؟چرا نياز است كه مولفه هاي يك نيرو را بدست آوريم .4

 ؟مزاياي استفاده از اصل قابليت انتقال پذيري چيست .5

  
B .ر را پيدا نموده و آن ها را در جاي خالي داده شده بنويسيدمالت و عبارات زيمعادل فارسي ك. 

  
Active Force  نيروي موثر Magnetic  مغناطيسي

 Axis  محور Magnitude  بزرگي
 Bracket  كروشه –نبشي  Plasticity  پالستيسيته –خميري 

 Component  مولفه Principle  اصل
Concentrated  متمركز Reactive  عكس العملي

Concurrent  متالقي Rectangular  يليمستط

Contact Force  نيروي تماسي Resultant  برآيند

Coordinate  مختصات Rigid body  جسم صلب

Coplanner  هم صفحه Roller support  تكيه گاه غلطكي

Elasticity  االستيسيته –كشساني  Strain  كرنش

External force  نيروي خارجي Stress  تنش

Force  نيرو Transmissibility  انتقال پذيري

Gravitational  ثقليVector  بردار

Internal force  نيروي داخلي  

  
 


