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  االستيسيته
  سرفصل درس: 

  
 جلسه)  ٤( رياضي و مفاهيم پايه اتمقدم ) ١

 تعريف بردار، ماتريس و تانسور )١-١

 نويسي  انديس )١-٢

 و عالمت هاي مشابه  تانسور كرونكر )١-٣

 انتقال مختصات )١-٤

 تانسورهاي كارتزين  )١-٥

 مقادير اصلي و جهت هاي آنها  )١-٦

 تغييرشكل: جابجايي و كرنش  ) ٢

 هاي عمومي تغييرشكل )٢-١

 محدوديت هاي هندسي تئوري تغييرشكل كوچك )٢-٢

 تبديل كرنش )٢-٣

 كرنش هاي اصلي  )٢-٤

 كرنش هاي كروي و انحرافي )٢-٥

 سازگاري كرنش )٢-٦

 مختصات كروي و استوانه اي )٢-٧

 جلسه)  ٤( و تعادل تنش ) ٣

 مقدمه  )٣-١

 بردار نيرو و تانسور تنش   )٣-٢

 تبديل تنش  )٣-٣

 تنش هاي اصلي  )٣-٤

 و كروي اعوجاج هاي تانسور تنش )٣-٥

 تعادلمعادالت  )٣-٦

 روابط در مختصات استوانه اي و كروي  )٣-٧

 جلسه)  ٤( جامد االستيك خطي-رفتار مواد ) ٤

 مشخصه هاي مواد )٤-١

 قانون هوك -مواد االستيك خطي )٤-٢

 االستيك  معني فيزيكي مدول  )٤-٣

 روابط حاكم بر مسائل ترمواالستيك )٤-٤

 جلسه)  ٦( فرموالسيون و استراتژي حل ) ٥

 مروري بر معادالت حاكمه )٥-١

 بندي مسائل اصلي شرايط مرزي و دسته  )٥-٢

 فرموالسيون تنش  )٥-٣

 فرموالسيون جابجايي )٥-٤

 اصل جمع آثار  )٥-٥

 اصل سن و نانت  )٥-٦

 استراتژي هاي حل عمومي  )٥-٧

 جلسه)  ٣كرنشي و اصول وابسته ( انرژي ) ٦

 انرژي كرنشي )٦-١

 يكتايي مسائل نقدار مرزي االستيك )٦-٢

 حدود در ثوابت االستيك )٦-٣

 تئوري هاي انتگرالي وابسته  )٦-٤

 اصل كار مجازي  )٦-٥
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 پتانسيل و انرژي مكمل اصل مينيمم  )٦-٦

 روش رايلي ريتز )٦-٧

 جلسه)  ٣مسائل دو بعدي (فرموالسيون  ) ٧

 تنش صفحه اي        )٧-١

 كرنش صفحه اي         )٧-٢

 تنش صفحه اي تعميم يافته )٧-٣

 كرنش غيرسطحي )٧-٤

 تابع تنش ايري  )٧-٥

 فرموالسيون مختصات قطبي )٧-٦

 حل مسائل دو بعدي  -٨

 حل هاي مختصات كارتزين با بكار بردن چندجمله اي ها  )٨-١

 حل هاي مختصات كارتزين با بكار بردن روش هاي فوريه  )٨-٢

 حل هاي عمومي در مختصات قطبي  )٨-٣

 حل هاي مختصات قطبي  )٨-٤

 افزايش طول، پيچش و خمش سيلندرهاي االستيك -٩

 فرموالسيون عمومي  )٩-١

 فرموالسيون توسعه يافته  )٩-٢

 فرموالسيون پيچش  )٩-٣

 حل هاي پيچش برگرفته از معادالت مرزي )٩-٤

 روش هاي فوريه حل هاي پيچش برگرفته از  )٩-٥

 پيچش سيلندرها با مقاطع توخالي  )٩-٦

 پيچش شفتهاي دايره اي با قطر متغير  )٩-٧

 فرموالسيون خمش  )٩-٨

 مسائل خمش بدون پيجش )٩-٩
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