هدف املقزر:
دراست سلىك العىاصز إلاوشائيت الطىليت جحذ جأثير أهىاع مخخلفت مً الحمىالث،
وإًجاد إلاجهاداث والاهفعاالث والاهخقاالث (جصميم/جحقيق)

املىاطيع ألاساسيت في املقزر:
• إًجاد القىي الداخليت في الجىائش املقزرة والشبكياث هديجت حمىالث مزلشة ومىسعت (.)Internal Forces
• الخصائص الهىدست للمقاطع (.)Geometric properties of sections
• قىاهين سلىك املادة(.)Material Constitutive Laws
• إلاجهاداث الىاظميت/املماسيت املخىلدة في عىصز طىلي هديجت حمىالث مخخلفت (.)Normal/Shear Stress
• الاهفعاالث الىاظميت  /املماسيت املخىلدة في عىصز طىلي هديجت حمىالث مخخلفت (.)Normal/Shear Strain
• إًجاد مزلباث إلاجهاد في هقطت محددة عىد أخذ مقاطع مخخلفت فيها (دوران جملت املحاور إلاحداثيت).
• إًجاد إلاجهاداث الىاظميت الزئيسيت (. )Principal Normal Stresses
• إًجاد الاجهاداث املماسيت ألاعظميت (.)Maximum Shear Stresses
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الجملت إلاوشائيت –مسار ألاحمال
مسار ألاحمال :هى الؼسٍم الري حظلكه الحمىالث غبر غىاصس الجملت إلاوشائُت حتى جصل إلى ألازض .ووظُفت
املهىدض إلاوشائي أن ًصمم كل غىصس مً غىاصس هره الجملت بحُث ًكىن كادز غلى ملاومت الحمىالث املؼبلت
غلُه بأمان واكخصادًت.
جحاول الحمىالث املؼبلت غلى الػىصس جحسٍكه ،ولكي ٌظخلس هرا الػىصس في مكاهه وٍؤدي وظُفخه ًجب أن هؤمً له
مظاهد كافُت جلُد الحسكت وجىلد قىي معالست للحمىالث وظميها ردود ألافعال .وظمي الحمىالث وزدود ألافػال
بالحمىالث الخازجُتً .جب أن ًكىن الػىصس مخىاشن جحذ جأثير هره الحمىالث.

الهدف مً جصميم عىاصز الجملت إلاوشائيت:
أن جكىن قادرة على هقل الحمىالث التي جخعزض لها مً هقاط الخطبيق إلى املساهد بأمان واقخصادًت.
غىدما ًخػسض الػىصس إلاوشائي للحمىالث ججهد مادجه بلىي داخلُت ًمكً جلدًس شدتها باطخخدام مػادالث الخىاشن.
جخظمً غملُت الخصمُم الهىدس ي مسحلخين:
 .1الخحليل إلاوشائي( :جحدًد اللىي الداخلُت املخىلدة في كل غىصس إوشائي ،وإًجاد إلاجهاداث التي جخػسض لها
املادة).
 .2جحدًد اطخجابت املادة إلاوشائُت لهره اللىي الداخلُت ،مما ًخؼلب مػسفت بالخصائص املُكاهُكُت للمادة ،والتي
حػبر غً زد فػلها غلى اللىي املؼبلت.
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الطبيعت – املادة
)(Material-Nature
قىي خارجيت
)(External Forces

قىي داخليت
)(Internal Forces

جصميم  /جحقيق
)(Check/Design

شزوط الخصميم ()Design Conditions
ًجب أن ًحلم الخصمُم شسػين أطاطُين:
 شزط املقاومت ( :)strength Conditionجلاض امللاومت كمُا مً خالل إلاجهاداث.
ًجب أن جكىن إلاجهاداث املؼبلت أكل مً كدزة جحمل املادة املظخخدمت (بِخىن ،خشب ،فىالذ.)...،
 شزط الصالبت ( : )stiffness Conditionجلاض الصالبت كمُا مً خالل الدشىهاث (أو الاهفػاالث).
ًجب أن جكىن الدشىهاث الىاججت أكل مً اللُم املظمىحت التي جحافظ غلى أداء امليشأ لىظُفخه.

𝜎 ≤ 𝑥𝑎𝑚 𝜎
𝜏 ≤ 𝑥𝑎𝑚 𝜏
𝛿 ≤ 𝑥𝑎𝑚 𝛿

عامل ألامان (:)Safety factor

وهى ًساعي:
• الخغير في مىاصفاث املىاد املظخخدمت غىد الخىفُر غما جم افتراطه خالل الدزاطت إلاوشائُت (مكىهاث الخلؼت البِخىهُت ،ظسوف صب البِخىن ،الُد
الػاملت املىفرة.).......،
• الاطدثماز الفػلي للبىاء.
• الخىشع الفػلي لللىي الداخلُت وإلاجهاداث طمً امليشأ املىفر والري ًكىن مػلد ومخخلف غً الخىشع املفترض خالل الدزاطت خصىصا أهه ًخم
إهمال بػع إلاجهاداث الصغيرة خالل الدزاطت لدظهُل الػمل وحظسَؼ الحصىل غلى الىخائج الخصمُمُت ،ألامس الري ًخخصس مً الصمً املظخغسق
مما ًىػكع غلى كلفت املشسوع ) ....،
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أهىاع القىي الداخليت املخىلدة في العىاصز الطىليت:
 .1كىي هاظمُت غلى ملؼؼ الػىصس (شد  /طغؽ).
 .2كىي مماطُت مللؼؼ الػىصس (كص).
 .3غصوم فخل.
 .4غصوم اهحىاء.

أهىاع إلاجهاداث والاهفعاالث املخىلدة في العىاصز الطىليت:
 .1إجهاداث هاظميت:
• جكىن مخػامدة مؼ امللؼؼ الػسض ي للػىصس.
• لها هىغان:
• إجهاد شد ( :)Tension Stressإشازجه مىجبت.
• إجهاد طغؽ ( :)Compression Stressإشازجه طالبت.
• ًيخج غنها حغير في ػىل الػىصس دون حصىل حغير في
الصواًا.
 .2إجهاداث مماسيت (قص):
• تكون مماسية لممقطع العرضي لمعنصر.

• ينتج عنها تغير في الزوايا دون حصول تغير في
األطوال.

واحدة إلاجهاداث 𝟐𝒎𝒎 𝑵 = 𝒂𝑷𝑴
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 .2إجهاداث مماسيت مترافقت مع عشوم اوعطاف(قص اوعطافي):

 .1إجهاداث هاظميت:

𝒛

𝒚𝑴
𝒚𝑰

+

𝑴
𝒚𝒛 −
𝒛𝑰

𝑵
𝑨

=𝝈

هاججت عً هاججت هاججت
عشم عً عشم عً قىة
اوعطاف اوعطاف هاظميت
N
𝒛𝑴
𝒚𝑴

ٌعخمد جىسع هذه
إلاجهاداث على املقطع
العزض ي على هىع القىي
الداخليت املخىلدة في
املقطع وعلى الشكل
الهىدس ي للمقطع.
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هاججت عً قىة قص 𝒚𝑸

𝒛 𝑺 𝑸𝒚 .
=𝝉
𝒃 𝑰𝒛 .

هاججت عً قىة قص 𝒛𝑸

𝒚 𝑺 𝑸𝒛 .
=𝝉
𝒃 𝑰𝒚 .

هاججت عً عشم فخل 𝒕𝑴
(للمقاطع الدوراهيت)

𝒓 𝑴𝒕 .
=𝝉
𝒑𝑰

ً
ً
ججمع إلاجهاداث املماسيت جمعا شعاعيا

مثال
للجائش البسيط املين بالشكل ًطلب ماًلي:
.1إًجاد ردود ألافعال ورسم مخطط الجسم الطليق.

 .2رسم مخططاث القىي الداخليت.
 .3أوجد القىي الداخليت الحزجت (ألاعظميت).
زدود ألافػال
𝑁𝑘 𝑅𝐷 12 − 180 9 − 270 6 = 0 → 𝑅𝐷 = 270

𝑁𝑘 𝑅𝐴 − 180 − 270 + 270 = 0 → 𝑅𝐴 = 180

زطم مخؼؼاث اللىي الداخلُت
اللىي الداخلُت الحسجت

𝑁𝑘 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 180
𝑚 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 1080 𝑘𝑁.
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Quiz
ًؤثز في إًجاد القىي الداخليت
شكل امللؼؼ الػسض ي

أػىال املجاالث

هىع املادة

الحمىالث

اليسبت املئىٍت للخغير في طىل العىصز
إلاجهاد الىاظمي

إلاجهاد املماس ي

الاهفػال املماس ي

الاهفػال الىاظمي

قىة داخليت مخعامدة مع املقطع العزض ي للعىصز
كىة اللص

اللىة الىاظمُت

غصم الاوػؼاف

غصم الفخل

العىصز الذي ًخعزض لقىة هاظميت شادة
جخغير شواًاه

ًخؼاول

ًخلاصس

الًدشىه

عىدما ًخعزض العىصز الطىلي لقىة طغط ًكىن الاهفعال الىاظمي
مىجب

طالب

أحُاها مىجب وأحُاها طالب

مػدوم

عىما ًخعزض العىصز الطىلي لقىة مماسيت

جخغير شواًاه فلؽ

جخغير شواًاه وأػىاله

جخغير أػىاله فلؽ
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الًدشىه

Quiz
املسار الذي حسلكه الحمىالث عبر العىاصز إلاوشائيت للىصىل إلى ألارض ٌسمى:
امللاومت

مظاز ألاحمال

شسغ الصالبت

شسغ امللاومت

إذا هلصذ الصاوٍت بػد الدشىه ًكىن اهفػال اللص
طالب

مػدوم

مىجب

بدون إشازة

ال جؤثز على قيمت إلاجهاداث املطبقت على املقطع العزض ي للعىصز
هىع املادة

أبػاد امللؼؼ الػسض ي

شكل امللؼؼ الػسض ي

الحمىالث الخازجُت

ٌعبر عً مقدار الخغير في الشاوٍت بعد الدشىه
الاهفػال الىاظمي

الاهفػال املماس ي

إلاجهاد

مػامل ًىوغ

عامل ًزاعي حغير خىاص املىاد عىد جىفيذ امليشأ
غامل املؼاوغت

غامل ألامان

مػامل ًىوغ
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وظبت بىاطىن

