
 

 "حمعرفی کتاب مقاومت مصال"

 :کتاب مقاومت مصالح

های مهندسی مقاومت مصالح و یا به قولی دیگر مکانیک مصالح، از دروس بنیادی دانشکده

 .عمران(، سازه و مکانیک است) ساختمان های راه ورشته

شود، دو های نامبرده تدریس میهای آخر رشتهدی که در سالو کاربر طراحی شالوده تمام دروس

 .باشدو مقاومت مصالح می استاتیک درس

نشجو نیز سعی الزم در بنابراین اگر سعی گردد که این دو درس به دانشجو خوب تفهیم شود و دا

دهی در جذب مفاهیم دروس طراحی افزایش فراگیری این دو درس را از خود نشان داد، بهره

 .خواهد یافت

باشد که امید است مورد توجه گام کوچکی در تحقق خواسته فوق می کتاب مقاومت مصالح

 .نیک قرار گیردهای راه ساختمان، سازه مکاهای مهندسی و مخصوصًا رشتهدانشجویان رشته

ای بر مکانیک جامدات نوشته ایگور ، کتاب مشهور مقدمهکتاب مقاومت مصالح شاکله اصلی

 .باشدپوپوف از اساتید دانشگاه بروکلی می

هایی که در بعضی نقاط کتاب از لحاظ انتقال مفهوم وجود داشت از بخاطر ضعف شاپور طاحونی

یر و راسل جانسون کمک دو کتاب مکانیک مصالح نوشته دو استاد معروف به نام فردیناند بی

 .اندگرفته

 .است شده تنظیم فصل 16 در کتاب مقاومت مصالح
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 :حهای کتاب مقاومت مصالسرفصل

 :فهرست مطالب

 یمفهوم نیروی داخل 

 شتن 

 شمفهوم تن .1

 دتنش در اعضایی که تحت تأثیر بار محوری قرار دارن .2
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  شکرن –کرنش و روابط تنش 

 یای محوراعض 

 شپیچ 

 اخمش تیره 

 اهاس برشی در تیرهتنش 

 اهترکیب تنش 

 اهها و کرنشتبدیل تنش 

 شتبدیل تن .1

 شتبدیل کرن .2

 تتسلیم و شکس .3

 تبدیل ممان اینرسی سطوح در دوران محورهای مختصات .4

 تها و طراحی اعضا به وسیله معیار مقاوممسائلی در تحلیل تنش 

 اتفییر شکل تیره 

 اهستون 

 یهای انرژروش 

 یمسائل نامعین ایستای 

 ناعضای محوری نامعی .1

 نهای نامعیتحلیل سیستم .2

 کتیر روی بستر االستی 
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 کای جدار نازهای پوستهتنش در سازه 

 :فبیوگرافی ایگور پوپو

 .پروفسور ایگور پوپوف دانشمند و مهندس مشهور در رشته عمران و سازه بود

 .در کیف اوکراین متولد شد 1913فوریه  6وی در 

 .خانواده اش در جریان انقالب بولشویکی به ایاالت متحده امریکا مهاجرت کردند

 .پدرش دکتر پائول پوپوف در سانفرانسیسکو فیزیکدان بود

به امریکا مهاجرت کرد و کارشناسی مهندسی عمران خود را از دانشگاه برکلی  1927او در سال 

 .افت نموددری

و دکتری خود را در سال  MIT سپس کارشناسی ارشد خود در را در همین رشته از دانشگاه

 .دریافت نمود تنفورددانشگاه اس از 1946

های حیات اش در انیستیتو تکنولوژی دانشگاه ماساچوست، دانشگاه استانفورد پوپوف در سال

 .برکلی کالیفرنیا به تدریس پرداخت و آثار زیادی در زمینه مهندسی از خود بر جای گذاشت

 .بسیاری از شاگردان پوپوف بعدها خود مهندسان مشهور و مطرحی شدند

ها روی انشگاه برکلی بواسطه آثار و تحقیقات خود به شهرت رسید و در این سالپوپوف در د

 .ها برای ناسا در هوستون کار کردسازه خمش مسائل

های فوالدی، های زلزله، مقاومت سازههای پوپوف همچنین نقش کلیدی و ارزشمندی در پروژهایده

 .داشت … و آالسکا لوله خط نظیر عظیم هایسازه و( اوکلند –ها )نظیر سانفرانسیسکو پل
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هایش در زمینه مهندسی زلزله، به انتخاب آکادمی مّلی مهندسی از سوی پوپوف به پاس تالش

 .نائل آمد George W. Housner تو تحقیقاتی مهندسی زلزله به دریافت مدالانیستی

 .منتشر شد 1952نخستین اثر او با نام مکانیک مواد در سال 

اش در ژانویه تنها چند روز پیش از مرگ فوالدی سازه آخرین اثر پوپوف در زمینه زلزله و اتصاالت

 .منتشر شد 2001

 .مکانیک مصالح( اشاره نمود) کتاب مقاومت مصالح توان بهاز مشهورترین آثار او می

 .منتشر نمود 1990او کتاب مهندسی مکانیک جامدات خود را در سال 

 سالگی پس از نیم قرن تدریس و پژوهش در بیمارستان 88سن در  2001آوریل  19پوپوف در 

Alta Bates  برکلی کالیفرنیا درگذشت. 

 شاپور طاحونی مهندس

 

 استوارسازان گروه آموزشی
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