บทที่ 10 สภาพยืดหยุน
1. แรงกระทําตอวัสดุ
ในการศึกษากลศาสตรของวัสดุ เมื่อมีแรงภายนอกกระทําตอวัตถุ วัตถุ
จะมีรูปราง ไมเปลี่ยนไป แตในความเปนจริง ไมไดเปนเชนนั้น เมื่อมีแรงภาย
นอกกระทําตอวัตถุ วัตถุจะมีการเปลี่ยนรูปรางไป ขึ้นกับขนาดของแรง ทิศ
ทางของแรง โครงสรางของวัสดุ เปนตน
F

Plastic region
Elastic limit
Fratucre point
Proportional limit

Elastic region

x

วัสดุถูกแรงภายนอกกระทํา จะมีการเปลี่ยนรูปราง ขนาด ซึ่งเปนสมบัติที่
อยูในชวง Elastic region และสามารถกลับสูสภาพเดิมไดหากยังอยูภายใน
ขอบเขต Proportional limit และจะหมดสภาพยืดหยุนเมื่อออกนอกขอบเขต
Elastic limit และเขาสูสภาพสมบัติของพลาสติก Plastic region เมื่อใหแรง
กระทําตอไปเรื่อย ๆ วัสดุจะเกิดการแตกหักซึ่งเรียกวาจุดนั้นวา Fracture point
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2. ความเคน (stress)
ความเคนคือ อัตราสวนระหวาง แรงที่กระทําตอวัตถุตอพื้นที่

F
A

มีหนวย

เปน นิวตัน/ตารางเมตร เปนปริมาณเทนเซอร Tensor ซึ่งกําหนดทิศตามทิศที่
พิจารณาเทานั้น
ความเคนดึง Tensile stress
ความเคนอัด Compressive stress
ความเคนอัด

F

Fy

Fy
F
Fx

Fx

Fy

ความเคนดึง

Fy

Fx

Fx

ความเคนตั้งฉาก Compressive stress อัตราสวน แรงตั้งฉาก Fn ตอพื้นที่ A′
Fn

θ

F

A′

A

θ

F

ความเคนเฉือน Tangential stress หรือ shear stress คืออัตราสวนของ แรงที่
กระทําขนานกับพื้นที่
F

F

A

F

F
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3. ความเครียด (strain)
ความเครียดหมายถึงการเปลี่ยนสัมพัทธในมิติหรือรูปรางของวัตถุ เมื่อมี
ความเคนเกิดขึ้นบนวัตถุ เปนปริมาณที่ไมมีหนวย
ความเครียดตามยาว (Longitudinal strain) คือ อัตราสวนของความ
ยาวที่เปลี่ยนไปตอความยาวเดิม ∆l
l0

ความเครียดดึง
ความเครียดอัด

l0

v
F
v
F

v
F

v
F

∆l

ความเครียดเฉือน (Shear strain) คืออัตราสวนของการกระจัดที่เปลี่ยน
ไป x ตอความยาวเดิมของดานขวาง h
x

ความเครียดเฉือน

x
= tanφ ≈ φ
h

h φ

ความเครียดเชิงปริมาตร (Volume strain) เกิดจากความดัน เปนอัตรา
สวนของปริมาตรที่เปลี่ยนไป ∆V ตอปริมาตรเดิม V0
ความเครียดเชิงปริมาตร ∆V
V0
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4. มอดูลัสยืดหยุน (Elastic modulus)
เนื่องจากความเคนหรือแรงภายนอก เปนสาเหตุที่ทําใหวัสดุมีการเปลี่ยน
แปลงรูปรางไปจากเดิม ดังนั้นสมบัติความยืดหยุนของวัสดุสามารถกลาวใน
เทอมของความเคนและความเครียดไดดังนี้
Stress
Strain
มอดูลัสยืดหยุนของยัง (Young’s modulus, Y ) คืออัตราสวนความเคน
F ⋅l
ตอความเครียด ตามยาว Y = F A = 0
∆l l0 A ⋅ ∆l
Elastic modulus =

เมื่อมีการดึงเสนลวดใหยาวขึ้น ขนาดของเสนลวดจะเล็กลงตามไปดวย
กําหนดให ω0 คือความกวางเดิม และ ∆ω คือความกวางที่เปลี่ยนไป
สามารถเขียนความสัมพันธไดวา
∆ω = −σ ∆l
ω0
l0

เมื่อ σ เปนคาคงตัวเรียกวา อัตราสวนปวซอง (Poisson’s ratio) สําหรับ
วัสดุทั่วไป มีคาσ อยูระหวาง 0.1− 0.3
จากสมการ

F=

Y⋅A
∆l = kx
l0

จะไดคา k เทากับ Y ⋅ A = k มีหนวยเปนนิวตันตอเมตร ( N / m)
เรียกคา

1
k

l0

วา ความหยุนของสปริง (Compliance)
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มอดูลัสเฉือน (Shear modulus, S ) คืออัตราสวนความเคนเฉือนตอ
ความเครียดเฉือน

S=

Ft A Ft ⋅ h Ft A
=
=
x h A⋅ x
θ

มอดูลัสยืดหยุนเชิงปริมาตร (Bulk modulus, B ) คืออัตราสวนความเคน
ตอความเครียดเชิงปริมาตรหรืออัตราสวนของการเปลี่ยนความดันนอย ๆ dP
ตอความเครียดเชิงปริมาตร

dP
− dP
= −V0
dV
dV V0
dV
1
1 dV
k = =−
=−
B V0 dP V0 dP
B=

สภาพอัดได (Compressibility)

ตารางคาคงตัวของการยืดหยุนโดยประมาณ
วัสดุ
แกว,กระจก
ตะกั่ว
ทองแดง
ทองเหลือง
ทังสเตน
นิเกิล
เหล็ก
เหล็กกลา
อลูมิเนียม

Y
×1011 N / m2

0.55
0.16
1.1
0.91
3.6
2.1
1.9
2.0
0.70

S
×1011 N / m2

0.23
0.056
0.42
0.36
1.5
0.77
0.70
0.84
0.30
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B
×1011 N / m2

0.37
0.077
1.4
0.61
2.0
2.6
1.0
1.6
0.70

σ

0.19
0.43
0.32
0.26
0.20
0.36
0.27
0.19
0.16
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