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 یخاص برا یاعداد و فرمول ها یسر  کیمهندسان سازه و طراحان از 
  ی ک ی زین تهیسیکنند و مدول االست ی سازه استفاده م  کی محاسبه مقاومت 

  نییدر تع  یادیز اریبس ری تاث تهیسیاالست  ای انگی مدول .اعداد است نیاز ا
تا  دیبه مبحث مقاومت مصالح عالقه دار اگر .جسم دارد کیاستحکام 

 .دیمطلب همراه ما بمان  نیا یانتها

 

 ست؟یچ ته یسیمدول االست 1#

 Young) انگیمدول  ای (Modulus of Elasticity) تهیسیاالست مدول
Modulus )مدول .مهم در علم مقاومت مصالح است فی از تعار ی ک ی  

به کرنش  (Stress) است که نسبت تنش ی کیکانم  تیخاص کی انگی
 .دهد ی ماده، نشان م کیاالست هیرا در ناح (Axial Strain) یمحور 
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  فیچند مفهوم را به صورت جداگانه تعر   دیموضوع با  نیدرک بهتر ا یبرا
 .میکن

 (Compressive Stress) یتنش فشار  1#- 1

و با  دیریدو طرف فنر را در دستان خودتان بگ اگر .دی فنر را تصور کن کی
فشرده شود،  فنر تا دیبه فنر وارد کن یدر جهت عمود یی رویدستانتان ن

  یوارد شده در واحد سطح، تنش فشار  یروین به .است یشما فشار  یروین
 .ندیگو ی م
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 (Tensile Stress) یتنش کشش 1#- 2

  یی رویبه فنر ن دیکه فنر را فشرده کن نیا یبرخالف حالت قبل، به جا اگر
  ،ی کشش تنش .دیآ ی به وجود م  ی کشش یرویباز شود، ن کامال تا دیوارد کن

 .واردشده بر واحد سطح است ی کشش یروین
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 (Axial Strain) یکرنش محور  1#- 3

  یروین ی وقت .دیبه فنر وارد کن ی کشش ای یندارد که تنش فشار  ی فرق
حالت فنر به  نی ا در .دهد ی شکل م رییفراتر برود، فنر تغ یواردشده از حد

کرنش گفته   رو،یاز ن ی شکل ناش ریی تغ به .شود ی جا به جا م ی صورت افق
است، آن را کرنش  یشکل در جهت محور  رییتغ  نیا چون .شود ی م

 .مینام ی م یمحور 

 

  (Elastic Limit)ده ما کیحد االست  4-1#

  هیفنر به محل اول د،یکن ی و سپس رها م دیکن ی باز م  یفنر را تا حد ی وقت
فنر  د،یو سپس رها کن دیفنر را به شدت بکش  ی وقت اما گردد؛  ی خودش بر م

  درواقع  .برنخواهد گشت هیبه حالت اول گریدهد و د یشکل م  رییتغ  ی کم
  رییتغ  ،ی شکل موقت  رییتغ به .خواهد بود ی شکل دائم  رییحالت تغ نیدر ا

  ی شکل دائم رییکه تا آن نقطه، ماده دچار تغ  یا هیو به ناح کیشکل االست
جسم از حد  کیوارده به  یرو ین اگر .ندیگو  ی م ک ی نشود، حد االست

 .شود ی م ی شکل دائم ر ییفراتر رود، آن جسم دچار تغ کیاالست
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 ته یسیو نحوه محاسبه مدول االست ینام گذار  2#

به  یتوسط دانشمند   یالدیبار در قرن نوزدهم م نیاول انگیمدول  فرمول
فرمول به   نیا بعدها  .شد انیب (Thomas Young) انگی نام توماس 
 .شد یبه نام خودش نام گذار  انگیاز زحمات توماس  ی پاس قدردان

( Stress-Strain) کرنش-ابتدا نمودار تنش دیبا انگیمحاسبه مدول  یبرا
ماده را مشخص  کینمودار، حد االست یرو دیبا سپس .دیماده را رسم کن

 ای انگیماده، نشان دهنده مدول  کینمودار در حد االست بیش .دیکن
 گاپاسکالیگ ته،ی سیواحد مدول االست ای  کای .ماده است  تهیسیمدول االست

(Giga Pascal) است. 
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 استحکام اجسام نییدر تع تهیسیدول االستم 3#

  نیا در .است ی کرنش خط-تنش ی به صفر، منحن  کیتنش و کرنش نزد در
  ی م ی، تنش و کرنش ارتباط مستق(Hooke Law) طبق قانون هوک طیشرا

 ی م  شی افزا زیکرنش ن زانیباشد، م شتریهر چه تنش ب ی عنی با هم دارند؛
وارده بر  تنش .است گاپاسکالیگ 1ماده  کی انگیمدول  دیکن فرض .ابدی

  انگیاگر مدول  حال .متر است ی سانت  10مگاپاسکال و کرنش،  100جسم 
 1000معادل  یی روین دیبا ،یمساو ی داشتن کرنش یده برابر شود، برا

استحکام   گرید ی انیب به .دیوارد کن ی ده برابر حالت قبل ی عن یمگاپاسکال 
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 یبرا انگیمدول  نیآل تر  دهیا پس .ابدی  ی م  شیماده شما ده برابر افزا
  تهیسیمدول االست هرچه .است ت ینها ی ب  تهیسیجسم، مدول االست کی

 .خواهد شد شتر یب زیاستحکام جسم ن ابد،ی  شیافزا

 

 

 در صنعت  ته یسیمدول االست یکاربردها  4#

  ازین ی همگ دهیچیو پ شرفتهیپ اری سازه بس کی خانه ساده گرفته تا  کی از
سازه   هیبه عنوان پا یعمود یها لهیم از .دارند ونیفونداس ای هیپا کیبه 

 یعمود  یها رآهنیستون ها و ت  یخانه رو  کی مثال شود؛ ی ها استفاده م 
وزن شما  ی تمام  .استوار است شیها  هیپا یرو هیچهارپا  کی .شود ی بنا م
 .شود ی وارد م ی صندل یها هی به پا زین دینینش  ی م  ی صندل  یرو ی وقت

 زی و تخت خواب و م ی فراتر از صندل اریبس تهیسیمدول االست  یکاربردها
سقف چند خانه   یقرار است ده ها تن بار را از رو لیجرثق کی ی وقت  .است

قابل   ریغ  یبرج ببرد، تنش فشار  کی ستمیبه طبقه ب و جا به جا کند
 .شود ی وارد م  لیجرثق یبه ستون ها  یتصور 

  ی م انگیاز مهندس طراح و در نظر نگرفتن مدول  ی اشتباه محاسبات کی
مدول   از .و کشته شدن ده ها نفر شود لیجرثق تواند باعث سقوط
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در برابر تنش    یعمود یاستحکام ستون ها ی نیب شیپ یبرا تهیسیاالست
در  ی من یا جادی ا یبرا نیبنابرا شود؛ ی استفاده م  ی و کشش یفشار  یها

 .دارد یادیز اری بس تی صنعت اهم

 

 

 یو محاسبات مهندس تهیسیمدول االست 5#

و محاسبه  دی را در ذهن خودتان تصور کن تهیسیفرمول مدول االست دیشا
به مدول   دیمهندس سازه شا  کی  ی طرف از .سخت باشد تانی برا ی آن کم

 ایآ .داشته باشد ازین گریچدن، برنز و ده ها فلز د وم،ی نیفوالد، آلوم انگی
اجسام مختلف را محاسبه   انگیده ها بار مدول  دیمهندس هر روز با کی
 ند؟ ک
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مثل فوالد و  ی مواد صنعت  نیو پرکاربردتر   نیتر مهم .ستیگونه ن نی ا اصوال
  ی بررس  ،ی شگاهی آزما طیتوسط مهندسان و متخصصان در شرا ومینیآلوم

مواد    نیا ی تمام  انگی کرنش آن ها، مدول -تنش  ی شده اند و با رسم منحن
  ایکتاب  کیاست به  ی شما فقط کاف پس .پرکاربرد قبال محاسبه شده است

  انگ،یخواندن جداول استاندارد مدول  با و دیمرجع معتبر مراجعه کن
  انگیعنوان مثال مدول  به .دیاوریمقدار استحکام هر ماده را به دست ب

 .است گاپاسکالیگ 69 ومینیآلوم
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 مواد  ته یسیدما بر مدول االست ریتاث 6#

مواد مختلف    تهیسی االست مدول .دارد انگیدر مدول   یی به سزا ریتاث دما
نشان  ی واکنش متفاوت ی کند و هر ماده به تنش حرارت ی م  ریی تحت دما تغ

جداول  طبق .ستین کسانیواکنش مواد به حرارت  ی طور کل به .دهد ی م
 طیموجود در شرا یدما دیسازه با  ی قبل از طراح ی خاص یو استانداردها

در  زیرا ن ستهیدما بر مدول االست ریتاث و دیاوریرا به دست ب یکار 
 .دیمحاسباتتان وارد کن 


