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 فهرست مطالب درس

 

 قسمت اول: استاتیک

 و مفاهیم عمومی مقدمه فصل اول:

 ارائه چند تعریف -1-1

 های عددی و برداریکمیت -2-1

 وانین اصلی استاتیک )قوانین نیوتن(ق -3-1

 گیرییکاهای اندازه -4-1

 هاها و تقریبدقت -5-1

 های حل(ارائه فرض، استفاده از نمودارها، نمودار جسم آزاد، مقادیر عددی و نمادی، روش: مسائل استاتیکحل  -6-1

 10-1؛ 4-1؛ 2-1: )کتاب استاتیک مریام، ویرایش هفتم( هاتمرین

 

  نیروهاو  بردارها فصل دوم:

 بردارها -1-2

 مقدمه و تعاریف -1-1-2

 جمع و تفریق بردارها -2-1-2

 بردار در فضا  -3-1-2

 ضرب بردارها )داخلی و خارجی(حاصل -4-1-2

 نیروها -2-2

پذیری اثرات داخلی و خارجی اعمال نیرو به جسم، اصل انتقال ها،کلیاتی درباره نیروها: تعریف و ویژگی -1-2-2

 های برداری نیرونیرو، انواع نیروها، نیروهای کنش و واکنش، نیروهای همرس، مؤلفه

  نیرو، برآیندهاهای عمود بر هم، گشتاور، کوپل یا زوجهای دوبعدی نیرو: مؤلفهسیستم -2-2-2

 نیرو، برآیندهاهای عمود بر هم، گشتاور، کوپل یا زوجبعدی نیرو: مؤلفههای سهسیستم -3-2-2

 150-2؛ 121-2؛ 102-2؛ 79-2؛ 60-2؛ 59-2؛ 31-2؛ 1-2: )کتاب استاتیک مریام، ویرایش هفتم( هاتمرین

 

 ادلـتع فصل سوم:

 مقدمه -1-2-3

ها(، رسم نمودار جسم آزاد، شرایط، گاهسازی اثر نیروها، )انواع تکیهتعادل در دو بعد: نمودار جسم آزاد، مدل -2-2-3

 های معین استاتیکی، کفایت قیدها، روش حل مسائلهای تعادل، قیدها و سازهمعادالت و گروه

استاتیکی  و حاالتقیدها رسم نمودار جسم آزاد، های تعادل، رایط، معادالت و گروهتعادل در سه بعد: ش -3-2-3

 معین

 63-3؛ 5-3: )کتاب استاتیک مریام، ویرایش هفتم( هاتمرین

 

 خرپاها م:چهارفصل 

 تعریف و انواع خرپاها -1-4
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 خرپای مسطح -2-4

 بعدیخرپای فضایی یا سه -3-4

 59-4؛ 35-4؛ 33-4؛ 31-4؛ 6-4؛ 2-4؛ 1-4: ویرایش هفتم( )کتاب استاتیک مریام، هاتمرین

 

 تیرهافصل پنجم: 

 بندی تیرهامقدمه، تعاریف و طبقه -1-5

 بارگذاری تیرها -2-5

 (اثرات داخلی تیرهابررسی نیروهای داخلی تیرها ) -3-5

 141-5؛ 138-5؛ 136-5؛ 126-5؛ 125-5 )کتاب استاتیک مریام، ویرایش هفتم(: هاتمرین

 

 قسمت دوم: مقاومت مصالح

 مفهوم تنش فصل ششم:

 گیری آنتعریف تنش و واحدهای اندازه -1-6

 تعیین تنش در اعضاء تحت بار محوری -2-6

 تنش عمودی ناشی از بارگذاری محوری -3-6

 تنش برشی -4-6

 گاهی یا تنش لهیدگیتنش تکیه -5-6

 تنش در صفحات مایل در بارگذاری محوری -6-6

 های تنشمؤلفه -7-6

 مفهوم تنش نهایی، تنش مجاز و ضریب اطمینان -8-6

؛ 37-1؛ 35-1؛ 31-1، 26-1؛ 19-1؛ 16-1؛ 10-1؛ 2-1 جانسون، ویرایش ششم(: -بیر کتاب مقاومت مصالح) هاتمرین

 48-1؛ 1-43

 

 تنش و کرنش ناشی از بارگذاری محوری م:هفتفصل 

 تغییرشکل و تغییرشکل نسبی )کرنش( تعریف -1-7

 کرنش -تنشنمودار  -2-7

 مفاهیم تنش و کرنش حقیقی و تنش و کرنش مهندسی -3-7

 قانون هوک و مدول االستیسیته -4-7

 رفتار پالستیک و رفتار االستیک -5-7

 پدیده خستگی -6-7

 تغییرشکل اعضاء تحت بار محوری -7-7

 درجه حرارتتنش و کرنش ناشی از تغییرات  -8-7

-2؛ 77-2؛ 68-2؛ 62-2؛ 35-2؛ 19-2؛ 8-2؛ 5-2؛ 1-2 جانسون، ویرایش ششم(: -ها )کتاب مقاومت مصالح بیرتمرین

 96-2؛ 93
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 پیچش :هشتمفصل 

 مقدمه -1-8

 ایغییرشکل شافت دایرهت -2-8

 ایهای االستیک در شافت دایرهتنش -3-8

 زاویه پیچش در ناحیه االستیک -4-8

 ایهای دایرهتنش در شافت تمرکز -5-8

 ایپیچش اعضاء با مقاطع غیر دایره -6-8

 های توخالی جدار نازکشافت -7-8

-3؛ 37-3؛ 34-3؛ 31-3؛ 17-3؛ 15-3؛ 3-3؛ 2-3؛1-3 جانسون، ویرایش ششم(: -ها )کتاب مقاومت مصالح بیرتمرین

  141-3؛ 140-3؛ 135-3؛ 123-3؛ 91-3؛ 90

 

 خمش خالص و برش: نهمفصل 

 مقدمه -1-9

2-9-  

3-9-  

4-9-  

5-9-  

6-9-  

7-9-  

 جانسون، ویرایش ششم(: -ها )کتاب مقاومت مصالح بیرتمرین

 

 تبدیل تنش و کرنش و دایره موهر :دهمفصل 

 مقدمه -1-10

2-10-  

3-10-  

4-10-  

5-10-  

6-10-  

7-10-  

 جانسون، ویرایش ششم(: -ها )کتاب مقاومت مصالح بیرتمرین
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