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 هكاًيك هٌْذسي داًطكذُ

 

 2مقاومت مصالح :    درس ػٌـــــَاى 
کارضٌاسي : هقطـــغ تحصيلـي 

 2:      تؼـــذاد ٍاحـــذ
 1هقاٍهت : ًياس درس یا درٍس پيص

________________________________ 
 

:  اّذاف درس 
 

ین گيزی در هَرد آهَسش ًحَُ آًاليش هسائلي با چٌذیي ًَع بارگذاری ٍ استفادُ اس دایزُ هَر ٍ تصن 2ّذف در درس هقاٍهت هصالح 
در اداهِ . در ضوي هؼيارّای تسلين بزای حالت تٌص دٍ بؼذی بياى هيطَد. استحكام ساسُ با استفادُ اس هؼيارّای تسلين است

رٍش آًاليش تيز ّای . رٍضْای تؼييي تغييز ضكل تيزّا با استفادُ اس رٍش اًتگزال گيزی ٍ رٍش گطتاٍر سطح تَضيح دادُ هيطَد
آهَسش استفادُ اس رٍضْای اًزصی بزای حل هسائل هقاٍهت . ُ اس رٍش سِ لٌگز بخص دیگزی است کِ هطالؼِ هيطَدهوتذ با استفاد

ًظيز رٍش بار هٌفزد، رٍش کاستيگلياًَ ٍ رٍش بار هجاسی بِ ّوزاُ هثالْای هختلف ٍ کاربزد ایي رٍضْا بزای حل هسائل ضزبِ 
داری ستًَْا بزای ضزایط تكيِ گاّي هتفاٍت تحت بارگذاری هزکشی ٍ خارج در ًْایت هسائل پای. بخص دیگزی اس ایي درس است

.  اس هزکش تَضيح دادُ هيطَد
 

:  هحتَای درس
 
تغييزضكل تيزّا -1
قضایای گطتاٍر سطح  -1-1  

کاربزد قضایای گطتاٍر سطح در تيزّای یكسز درگيز ٍ تيزّای با بارگذاری هتقارى  -1-2   
ضتاٍر سطح بزای تيزّای با بارگذاری ًاهتقارى، بيطتزیي تغييزهكاى کاربزد قضایای گ  -1-3   
ارائِ رٍابط ػولي کاربزدی بزای طزاحي تيزّا   -1-4   

 
خوص ّپبز استاتيك -2

تيزّای ًاهؼيي استاتيكي  -2-1   
اربزد رٍش بزّن ًْي در طزاحي تيزّای ًاهؼيي استاتيكي ک -2-2   
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بزای تيزّای ًاهؼيي استاتيكي  کاربزد قضایای گطتاٍر سطح -2-3   
تيزّایي کِ دارای سِ تكيِ گاُ ّستٌذ  -2-4   
تيزّای هوتذ، رٍش سِ لٌگز   -2-5   

 
رٍضْای اًزصی  -3

اًزصی کزًطي   -3-1   
چگالي اًزصی کزًطي  -3-2   
اًزصی کزًطي االستيك بزای تٌطْای ػوَدی   -3-3   
ی بزضي اًزصی کزًطي االستيك بزای تٌطْا  -3-4   
اًزصی کزًطي بزای حالت کلي تٌص   -3-5   
بارگذاری ضزبِ ای ٍ تٌص دیٌاهيكي   -3-6   
طزاحي ساسُ ّا بزای بارّای ضزبِ ای   -3-7   
کار ٍ ا ًزصی در اثز یك بار هتوزکش   -3-8   
اًزصی -یافتي تغييزهكاى ًاضي اس یك بار هتوزکش بِ رٍش کار  -3-9   
کار ٍ اًزصی بزای اػوال چٌذیي بار تؼوين رٍش  -3-10   
قضيِ کاستيگلياًَ  -3-11   
یافتي تغييزهكاى یك ساسُ با استفادُ اس قضيِ کاستيگلياًَ  -3-12   
قضيِ بار ٍاحذ   -3-13   
یافتي تغييزهكاى یك ساسُ با استفادُ اس قضيِ بار ٍاحذ  -3-14   

 
ستًَْا  -4

پایذاری ساسُ ّا  -4-1   
ل اٍیلز، بزای ستًَْای دٍ سز پيي فزهَ  -4-2   
تؼوين فزهَل اٍیلز بزای ستًَْایي با ضزایط اًتْایي هتفاٍت   -4-3   
بارگذاری خارج اس هزکش ٍ فزهَل سكاًت   -4-4   
طزاحي ستًَْا تحت بارّای هزکشی   -4-5   
طزاحي ستًَْا تحت بارّای خارج اس هزکش   -4-6   
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