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هدف کلی درس :آشنایی دانشجویان با مباحث مکانیک خاک کالسیک

رئوس مطالب
هفته اول

مقدمه ای بر مباحث مکانیک خاک کالسیک

هفته دوم

ساختار توده خاک

هفته سوم

پارامترهای فیزیکی توده خاک

هفته چهارم

طبقه بندی خاک

هفته پنجم

توزیع تنش در توده خاک

هفته ششم

تراکم

هفته هفتم

جریان آب در خاک یک بعدی

هفته هشتم

جریان آب در خاک دو بعدی

هفته نهم

مفهوم تنش موثر

هفته دهم

تحکیم

هفته یازدهم

ارزیابی نشست در خاک

هفته دوازدهم

مقاومت برشی توده خاک

هفته سیزدهم

رفتار خاک در حاالت و مسیرهای مختلف تنش

هفته چهاردهم

فشار جانبی خاک

هفته پانزدهم

تحلیل پایداری دیوارهای حائل

هفته شانزدهم

مروری بر آزمایشات کالسیک مکانیک خاک

Introduction of Principle of Geotechnical Engineering
Fabric and Structure of Soil Mass
Physical Properties of Soil Mass
Soil Classification
Stress Distribution in Soil Mass
Compaction
One-dimensional Steady State Seepage
Two-dimensional Steady State Seepage
The concept of Effective Stress
Consolidation
Evaluation of Soil Settlement
Shear Strength of Soil Mass
Stress Paths
Horizontal Earth Pressure
Stability Analysis of Retaining Walls
A Review of the Tests of Soil Mechanics

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
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