
 دینامیک خاک طرح درس کاربرگ

1 
 

 مهندسی عمران دانشکده: 02-01اول  نیمسال تحصیلی: ارشد  کارشناسی مقطع:

 خاک  دینامیک نام درس: ناصر عرفاتی  نام مدرس: واحد نظری 3 : واحد تعداد

 - درس: نیازپیش شماره کالس:  ساعت برگزاری: 

 مشاوره:ساعت پاسخگویی و  arafati@tafreshu.ac.ir ایمیل:

 اهداف یادگیری: 

 عمومی ذیل متمرکز است:  هایشایستگیاز  یککدامالف( این درس بر پرورش 

    تفکر انتقادی                            نگرآیندهتفکر                           تفکر سیستمی                                   تفکر خالق  

   مدیریت محیط                            مدیریت حواس                    مدیریت بین فردی                        ت درون فردییمدیر  

قرار   موردتوجه( تخصصی در این درس هاارزشو  نگرش سخت و نرم؛  هایمهارت نظری و عملی؛ دانش) هایشایستگی ب( پرورش چه 

 ؟گیردمی

 کی خاکرفتار دینامی آشنایی با نظریپرورش دانش 

 تدریس:  / تکنیک روش

                  ...( یا یا مدل وسیله کار طرز نمایش) نمایشی                                پرسش و پاسخ                                       سخنرانی 

                         مسئله مبتنی بر                                یادگیری مشارکتی                                بحث گروهی 

 بازدید علمی                                         آزمایشگاهی                                        مبتنی بر پروژه 

 سایر موارد:.... 

شیوه ارزشیابی:    

ارزشیابی مستمر  

(آزمونک)  
ترمپایان امتحان تکالیف هفتگی  ترم میان  امتحان  های گروهی فعالیت    نوع ارزشیابی  ارزیابی شفاهی  

 X X X   نمره 
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 تاریخ  سرفصل  مطالعه موردمنبع 

 1شماره منبع جزوه درس و 
، ئل مهندسی عمرانمقدمه: کاربرد دینامیک خاک در مسا

 ماهیت بارهای دینامیکی و انواع آن 
 هفته اول

 1شماره منبع جزوه درس و 

 و عوارض ناشی از آن  : زمین لرزهمروری بر مهندسی زلزله

، عوامل ایجاد زلزله، اطالعات غزه، روانگرایی و ...(ل)زمین 

رزه خیزی ایران، انواع امواج لرزه ای ایجاد  کلی در مورد ل

ن،  ثبت آ، حرکات زمین و نحوه  شده در اثر زلزله

 گی، شدت، ...(، کاهندگیزلزله ها )مرکز بزرخصوصیات 

(، معرفی طیف  و سرعت )روابط کاهندگی معروف  شتاب

 فوریه

 دوم  هفته

 1شماره منبع جزوه درس و 

تعریف  :یک درجه آزادی مروری بر ارتعاشات سیستم های

ارتعاش سیستم   درجات آزادی، فرکانس طبیعی و تشدید، 

با و بدون میرایی،   ارتعاش آزادهای یک درجه آزادی، 

 ش تحت بارهای تناوبیارتعاجبری با و بدون میرایی، ارتعاش 

یسکوز و  در خاک )میرایی و  انواع میرایی و گذرا،

ارتعاش  (، سیستم های چند درجه آزادی، خطی یسزهیستر

  -و غیر وابستهوابسته –  آزاد سیستم دو درجه آزادی

(Couple, Uncouple)میرایی، ارتعاش جبری  ، با و بدون

و بدون  با  –هو غیر وابستوابسته – سیستم دو درجه آزادی

 اییمیر

 سوم  هفته

 هفته چهارم 

 1شماره منبع جزوه درس و 

)امواج   انتشار امواج یک بعدی: معادله موج و سرعت آن

، برشی، میله و ...(، رفتار میله تحت تاثیر ارتعاش آزاد  حجمی

ک، ارتعاشات گذرا در میله کشایند  و نیروی اعمالی پریودی

)میله همگن و غیر همگن(، میرایی تشعشعی، بستر یکنواخت 

حرکات پایه تناوبی، اثر ساختگاه در  ر ث و الیه ای تحت ا

حالت یک بعدی )تقویت شتاب حداکثر، شکل طیفی، پاسخ  

 ای کوچک سنگ بستر و ...( هساختگاههای نرم به شتاب 

 هفته پنجم 

 هفته ششم

 1شماره منبع جزوه درس و 

انتشار امواج دو و سه بعدی: امواج کروی و امواج رایلی،  

الیه ای،  محیطعکاس و انکسار در مرزها، امواج سطحی در ان

و اثر دو و سه  زلزله ج توپوگرافی بر روی اموامختصری از اثر 

 بعدی دره

 هفتم  هفته
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منابع: فهرست   
1) PRINCIPLES OF SOIL DYNAMICS, Second Edition, 2011, Braja M Das & G. V. Ramana 

 

 

 

 

 1شماره منبع جزوه درس و 

نحوه برآورد سرعت موج برشی مشخصات دینامیکی خاکها: 

، آزمون و مدول برشی بر اساس آزمون های آزمایشگاهی

برای محاسبه   های صحرایی، معرفی تعدادی از روابط تجربی

محاسبه تغییرات نسبت مدول برشی حداکثر، روابط تجربی 

ثیر پارامترهای تا، برشی و میرایی با کرنش برشیمدول 

ثیر تنش همه جانبه، نسبت تامختلف خاک بر مدول برشی )

 پالستیسیته و ...( ، OCR، فرکانس، نسبت پواسون، منافذ

 هشتم هفته

 1شماره منبع جزوه درس و 

ای آنالیز قدیمی و  هتحلیل و طراحی پی ماشین آالت، روش 

، روش  محدود، روش نیم فضای کشایند، روش اجزای نوین

 دوبری و گزتاس 

 نهم هفته

 1شماره منبع جزوه درس و 

  : رفتار دیوارروش های طراحی لرزه ای دیواره های حائل

مبتنی بر نیرو، روش  ه، روش های طراحی حائل در هنگام زلزل

اکابه، سید و ویتمن(، روش  -)روش مونونوبه شبه استاتیکی

 ،(چاودوری نیمبالکارزنگ، -شبه دینامیکی )روش استیدمن

 لغزان بلوک  روش مکان، تغییر مبنای بر طراحی های روش

 المس ریچارد روش نیومارک،

 دهم هفته 

 هفته یازدهم 

 1شماره منبع جزوه درس و 

: آن  از پیشگیری و ارزیابی های روش ها، خاک روانگرایی

 ،(تناوبی شوندگی نرم جریانی، روانگرایی) روانگرایی تعریف

 و جانبی گسترش ی،روانگرای استعداد  تعیین های روش

  خاک بهسازی های روش معرفی حاصله، تغییرمکان ارزیابی

 .روانگرایی وقوع پیشگیری جهت

 دوازدهم هفته 

 هفته سیزدهم 

 1شماره منبع جزوه درس و 
 مقررات  مباحث) ملی :مرتبط های نامه آیین کاربرد و مبانی

 .المللی بینو  (2800 استاندارد و ساختمان ملی
 چهاردهم هفته


