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هدف:
هیا تلیيییی مزمایاییاهی متیدا ا یرا دانای یا
هدف از این درس معرفی مبانی مكانيك سیياالت ر
کارشناسی مهندسی عمرا می اشد .این درس دانا یا را ا مسایل عمیی مكانيك سياالت ,فرم ا نید لیل
م ها از طریق اعماا ر ا ط قا جرم ,م منتم انرژ را درک مكانيك لرکت سياالت در مليط ها گ نیاگ
مشنا خ اهد کرد.
موضوعات:


خ اص سياالت



سك

سياالت :فاار ،پيز مترها ،نير

ارد ر سط ح اجسام ،پایدار اجسام شنا ر مغر ق



لرکت سياالت :دیدگاه ها ا ییر الگرانژ  ,معرفی ان اع جریا  ,استخراج ق انين قا جرم م منتم
انرژ (را طه رن لی در فرم انتیرالی دیفرانسيیی ،کار ردها(



اصطكاک در سياالت :جریا الیها  ،جریا مشفته ،استخراج معادالت نا یه-است کس ،جریا در کاناا هیا
ل لهها ،معادالت شز دارسی -ایسباخ ،لل جریا الیه ا ين صفلات تخت داخل ل له دایر



سر  ،طرالی ل له،

مناليز ا عاد  :مفاهيم ،تئ ر  اکينیهام کار رد م در کارها مزمایایاهی عدد  ,اص ا تایا ه در
مدا ها فيزیكی سازه ها هيدر ليكی



دیاگرام م د
پمپ ها

کار ردها در مسایل سيستم ل له ها ،افتها جزئی ،ل له ها م از



الیه مرز  :مفه م ،الیه مرز الیها



نير سياا ر ر اجسام :نير ها را (ليفت) پسا(درگ) ،م لفیه هیا نيیر درگ یر ر
پدیده جدایی ,ناليه گردا ی پات جسم ،پدیده ریز گردا ه ،ر ها کاهش نير درگ

مغا

 ،لل الیه مرز

رر

یك صفله تخت
جسیم،
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