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 سرفصل مطالب درس اختياری دوره تحصيالت تکميلی 
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 ويژگيهای مواد کامپوزيت: .1
بندی مواد نعت، کاربرد در مهندسی عمران، ويژگيها، الياف، زمينه، طبقهتعريف، مزايا، تاريخچه، کاربرد در ص

 کامپوزيت، معرفی اصطالحات و پارامترها.

 مروری بر مفاهيم مکانيک جامدات: .2
تنسورها، تغييرشکل، شکل تنسوری و ماتريسی تنش و کرنش، تعادل و شرايط مرزی، سازگاری، معادالت 

 کرنش مسطح. رفتاری، بررسی حالتهای خاص تنش و

 رفتار مکانيکی مواد غير ايزوتروپ در حالت کلی: .3
کرنش در مواد غير ايزوتروپ، تقارن مکانيکی مصالح )مواد غير ايزوتروپ، مونوکلينيک،  -ارتباط تنش

اورتوتروپ، ايزوتروپ جانبی و ايزوتروپ(، محاسبه ثابتهای مهندسی مواد کامپوزيت بر پايه ويژگيهای الياف و 
گيری از روشهای مقاومت مصالح و تئوری االستيسيته(، دوران محورهای مختصات و تأثير آن بر ا بهرهزمينه )ب

 تنسورهای تنش، کرنش و روابط مشخصه، تأثير حرارت، تأثير رطوبت.

 اليه در حالت تنش مسطح:معادالت مشخصه رفتاری مصالح غير ايزوتروپ تک .4
مختصات، محاسبه روابط بر اساس ويژگيهای مکانيکی، تأثير کرنش، دوران دو بعدی محورهای  -روابط تنش

 حرارت، تأثير رطوبت.

 ها:نظريه اليه .5
معرفی مواد کامپوزيت چند اليه، فرضيات، روابط تغيير مکان، تنش و کرنش، محاسبه روابط مشخصه برای 

های به روابط مشخصه پوستههای متقارن و متقارن معکوس، محاسها، اليهها، الگوهای ويژه قرارگيری اليهاليه
ها، ها، محاسبه ميدان تنش و کرنش در اليهچند اليه بر اساس ويژگيهای مکانيکی، توزيع تنش در اليه

 ترمواالستيسيته، محاسبه ويژگيهای مکانيکی در طول ضخامت.

 های کامپوزيت:ای پوستهاليهرفتار ميان .6
 ای بروش تئوری االستيسيته.اليهها، تحليل تنشهای ميانای، تئوری کالسيک اليهاليهمعرفی تنشهای ميان

 های کامپوزيت چند اليه:خمش، کمانش و ارتعاش پوسته .7
های کامپوزيت چند اليه، محاسبه تغيير مکانها و نيروهای داخلی، تحليل معادالت خمش، کمانش و ارتعاش پوسته

ای بر روش اجزاء مجزا مانهای ميانی، مقدمههای کامپوزيت چند اليه بروش اجزاء محدود، معرفی الپوسته
(Discrete Element.) 

 پالستيسيته مواد غير ايزوتروپ: .8
مروری بر تئوری پالستيسيته، پالستيسيته مواد غير ايزوتروپ، معرفی ويژگيهای مقاومتی مصالح غير 

 يت بروش اجزاء محدود.های کامپوزايزوتروپ، معيارهای تسليم غير ايزوتروپ، تحليل االستوپالستيک پوسته

 مکانيزمهای خرابی در مواد کامپوزيت: .9
ای، گسيختگی الياف، خرد شدگی، مقاومت مواد غير ايزوتروپ و اليهخوردگی ميانخوردگی زمينه، ترکترک 

ای بر مکانيک شکست، معيارهای شکست کامپوزيت، تأثير حرارت و رطوبت بر مقاومت مواد کامپوزيت، مقدمه
ای غير ايزوتروپ، خستگی در مواد کامپوزيت، عملکرد مواد مرکب تحت اثر بارهای ديناميکی، مقدمهبرای مواد 

 خوردگی در مواد کامپوزيت.بر تحليل عددی ترک

 مباحث نظری تکميلی: .10
کاربرد مواد کامپوزيت در ساخت اتصاالت )چسبی و مکانيکی( در مواد کامپوزيت، روشهای آزمايش مواد کامپوزيت، 

 .های آسيب ديده با بکارگيری مواد کامپوزيتمقاومسازی سازه، های ويژهسازه

 مهندس سهيل فروزان سپهر، دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی سازه پيشنهاد دهنده:
، وب سايت:  sforozan@chamran.ut.ac.irگروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران. پست الکترونيک: 
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