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3 :واحد تعداد  

  :در برنامه درسی دوره  جایگاه درس

واحدي بوده و جزء دروس اجباري دوره کارشناسی ارشد گروه طراحی کاربردي  3مکانیک محیط پیوسته یک درس نظري 
این درس پایه اصلی براي چندین درس کارشناسی ارشد و دکتري از قبیل االستیسیته، ویسکو االستیسیته،  .می باشد

همچنین با توجه به توسعه فناوري هاي وابسته به چند رشته در کاربردهاي   .می باشدو مکانیک خرابی پالستیسیته 
دانشجویان با اصولی که در کلیه رشته هاي مهندسی پابرجا بایو مکانیک باید ژئومکانیک و مهندسی از قبیل علوم نانو، 

           .هستند آشنا شوند تا بتوانند تحلیل درستی از اینگونه مسائل مهندسی داشته باشند
  )مقدمه(  :هدف کلی 

ه گازها کفرم در جامدات، سیاالت و جنبش، نیرو و تغییر مکانیک محیط پیوسته شاخه اي از مکانیک است که به تحلیل 
به طور پیوسته در این درس فرض می شود ماده  .مدل می شوند می پردازد) Continuum (به صورت محیط پیوسته 

 همچنین) از ساختار مولکولی ماده صرفنظر می شود(ال شده را پر می کند غبدون فضاي خالی توزیع شده و کل فضاي اش
   .نماینده رفتار کل ماده باشد )Infinitesimal volume( ترین حجم ماده رفتار جزئی

    :عینی اهداف

  :اهداف مفهومی          

و انواع سنجه تغییر فرم انتظار می رود طی این درس دانشجو تسلط نسبی در مفاهیم اصول بقا و کاربرد آنها، سینماتیک 
  .نحوه استخراج معادالت ساختاري بدست آورده باشد رنش، تعادل و انواع سنجه هاي تنش وهاي ک

:اهداف مهارتی             

:در پایان دوره دانشجو  باید بتواند  

جامد، مایع و گاز را  هر سه حالتمحیط هاي پیوسته در  بر توانایی درك مفاهیم فیزیکی، اصول و ریاضیات حاکم - 1
  .داشته باشد

  .محیط پیوسته را داشته باشدحاکم در اده با استفاده از زبان ستوانایی فرمولبندي و حل مسائل  - 2
. با نحوه استخراج و محدوده کاربرد معادالت ساختاري مواد آشنا شده و به فرضیات بکار رفته در هر کدام  اگاه باشد - 3
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  )در حد این کالس(
  .به محدوده کاربرد تئوري هاي کالسیک محیط هاي پیوسته آشنا شود - 4
  بردار و تنسور در مسائل مکانیک محیط هاي پیوستهاز قبیل به نحوه استفاده از ابزارهاي ریاضیاتی تسلط  - 5

:اهداف نگرشی             

محدودیت معادالت ساختاري در شبیه سازي پدیده هاي فیزیکی و فرضیات بکار رفته در معادالت در حوزه مکانیک  - 1
 جامدات

روبط مهندسی حاکم بر محیط هاي پیوستهاهمیت قوانین بقا در استخراج  - 2  

  :مواد آموزشی

در  Abaqusو مهندسی از قبیل آباکوس  Matlabهاي ریاضی از قبیل از نرم افزارعالوه بر کتب مهندسی در این قسمت 
      .استفاده خواهد شد مسائل محیط پیوستهتحلیل 

 

:محتواي درس   

 هفته موضوع محتویات موضوع
اندیسی روابطشرح دوره و   1 تعاریف و عالئم اندیسی 

ها، ضرب بردارها و تانسورتانسورتعاریف بردار،   2 بردار و تانسور 

تانسورهاجبر بردارها و  یک جلسه حل تمرین، قوانین تبدیل بردار و تانسور  3 

تانسورهابردارها و حساب دیفرانسیل و انتگرال   4  تانسورهابردارها و  حساب دیفرانسیل 

، تانسور تغییر از دیدگاه اویلري و الگرانژي، مشتق ماديجنبش 
 فرم

 5 سینماتیک تغییر فرم 

و کرنش هاي الگرانژي راست تانسور تغییر فرم گرین  6 کرنش هاي الگرانژي 

1و کرنش هاي اصلی  کرنش هاي بی نهایت کوچکتانسور   و دوران کرنش بی نهایت کوجکتانسور  
1 

7 

2و کرنش هاي اصلی  نهایت کوچککرنش هاي بی تانسور   و دوران کرنش بی نهایت کوجکتانسور  
2 

8 

 9 تانسور نرخ تغیر فرم تانسور نرخ تغیر فرم، تانسور اسپین



 10 معادالت سازگاري استخراج معادالت سازگاري

اویلريو کرنش هاي  چپ انسور تغییر فرم گرینت اویلريکرنش هاي    11 

دوم پیوال کیرشهفتنش کوشی، تنش هاي اول و   12 نیرو، تعادل و تنش  

اصل بقاء جرم، مومنتم خطی و زاویه اي و انرژي، اصل کار مجازي 
)توان تنش(  

 13 اصول بقا

-frame تعاریف و فرضیات، اصول معادالت ساختاري از قبیل
indifference  ،تقارن ماديکار مزدوجو مشاهده پذیري ، 

 14 معادالت ساختاري

ساختاري مواد االستیک همسانگردمعادله   15 مواد االستیک 

االستیک رمواد هایپ االستیسیته غیر خطی، مدل هاي کوشی و گرین  16 

الستیسیتهاویسکو مدل کلوین و ماکسول  17 
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:ارزیابی  شیوه  

 ردیف عنوان درصد نمره

 1 تمرینات 10
 2 میانترم 20
 3 پایان ترم 50
 4 پروژه ها 20

:وظایف دانشجویان   

 ردیف شرح وظایف
 1 حضور به موقع سر کالس درس 



)سري به دانشجویان داده می شود 5الی  4تکالیف در ( تحویل کلیه تکالیف  2 
)شرح پروژه ضمیمه می باشد( تحویل پروژه  3 

 4 حضور سر جلسات کوئیز، میانترم و پایان ترم
 

:پروژه  

محیط پیوسته مرتبط مکانیک دانشجویان در طول کالس باید یک پروژه دانشجویی که به یکی از موضوعات 
توسط باید مشابه یک مقاله کامل در یک موضوع  پروژه ارائه یک مقاله تنها نبوده و. می باشد انجام دهند

و باید بعد از انتخاب و تهیه یک چکیده وظایف دانشجو بوده  نوان جزءانتخاب ع. شده باشد دانشجو انجام
انتخاب عنوان حداکثر باید تا پایان هفته . از طریق ایمیل به دکتر طاهري ارسال گردد اي کلمه 200حداقل 

دقیقه  10و در مدت  در انتهاي ترم سر کالس(کیفیت ارائه نمره پروژه ترکیبی از . انجام بگیردکالس  12
  .می باشد) با مراجع کامل صفحه 15- 10(گزارش کیفیت و  )انجام می گیرد


