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 تىدی مطالة درس مًضًع ي فصلمعرفی کًتاٌ  (1)

، ّا تٌا ضذُ تش اساع آىوِ ػٌَاى دسع  سٍ . اص ایيتٌا ًْادُ ضذُ است"هحیظ پیَستِ"ٍ  "لن هىاًیهػ"ی  دٍ ولیذٍاطُتش  ّای پیَستِ هىاًیه هحیظدسع ػٌَاى 

حتی خَد ًام هَلىَل ٍ اتن است.  ای اص اجضای تسیاس وَچه تِ صَست ضثىِ هغالؼات ٍ هطاّذات آصهایطگاّی ًطاى دادُ است وِ هَاد داسای ساختاسی تِهؼشفی ضًَذ. 

اًذ. تش اساع ایي هطاّذات، تیي ایي اجضای تٌیادیي،  تطىیل ضذُ چشخٌذ، دٍس آى هی ّا تِ الىتشٍى وِ دس ّستِ ًَتشٍى ٍ ًام پشٍتَى وَچىتشی تِ ّا ًیض اص اجضای اتن

ّای  ی اثش ػَاهل ٍ تاسگزاسی دس هغالؼِ وٌذ. ، پش ًویستا ای اص فضا سا وِ دستشگشفتِ ی ًاحیِ ّوِ ن،یه جسی هادی  تَدُػثاست دیگش،  فضاّای خالی ٍجَد داسد. تِ

 ضَد تستگی داسد. واس گشفتِ هی ای وِ تِ ایي هَضَع تِ ًظشیِ پَضی ضَد. ّا چطن لی هوىي است هَسد تَجِ لشاس گیشد یا اص آىاجسن، ایي فضاّای خسفتاس خاسجی تش 

، ّا ّا ٍ هَلىَل تیي اتن پَضی اص فضاّای خالی ّای هثتٌی تش چطن ًظشیِخَتی تش اساع  سفتاس هَاد تِ ّا وِ دس آى تَاى یافت هی سٍصهشُ تسیاسی دس صًذگی هسائل

 یا ًیشٍی تشآیی آب دسٍى یه لَلِ ًاضی اص اختالف فطاس دٍ سش لَلِ ٍ  آٌّگ تخلیِتغییشضىل ساصُ تحت اثش تاّای ٍاسد تش آى،  ضًَذ. تیٌی هی تَصیف ٍ پیص

(Drag) ًَِی هادی هَسد تَجِ است. ی هاوشٍسىَپی سفتاس جسن یا تَدُ دس چٌیي هسائلی، ػوَهاً جٌثِ گًَِ هسائل ّستٌذ. ایيّایی اص  ٍاسد تش جسن هتحشن دس َّا، ًو  

ای اص فضا وِ تَسظ جسن اضغال  ی هادی جسن، توام ًاحیِ تَدُ ضَد ضَد ٍ فشض هی پَضی هی اص فضاّای خالی تیي رسات تٌیادیي هادُ چطندیذگاّی وِ دس آى 

 ضَد. هٌجش هیی هادی یه جسن  اص تَدُ "پیَستِ"یا تِ اختصاس  (Continuous Medium or Continuum) "َستِیهحیظ پ"تِ هفَْم وٌذ،  ضذُ سا پش هی

وِ ایي  ای گًَِ تِ جایی یا هیذاى تٌص دس یه جسن. هاًٌذ هیذاى دها، هیذاى جاتِ ی جسن است. ّای هیذاًی دس حَصُ ی هْن ایي دیذگاُ، اهىاى تؼشیف وویت ًتیجِ

 ای پیَستِ ّستٌذ. ون، تىِ ضًَذ، پیَستِ یا دست ّا وِ دس هؼادالت ظاّش هی ّای آى ّا ٍ هطتك هیذاى

اص جولِ  گشهاییّای  ّای تیشًٍی است. ًیشٍّا ٍ تاسگزاسی ی حشوت ٍ تغییشضىل یا جشیاى اجسام، تحت اثش تاسگزاسی هغالؼِهَضَع ػلن هىاًیه، اص سَی دیگش 

تَاى چٌیي تؼشیف وشد: تحلیل  هیضَد سا  ػٌَاى هىاًیه هحیظ پیَستِ تؼثیش هی چِ اص آى تِ تش ایي اساع، آى ضًَذ. وِ تِ اجسام ٍاسد هی ذذاٍل ّستٌّای هت تاسگزسی

الصم است تَجِ ضَد وِ دس  هادُ.خاسجی ٍاسد تش  گشهاییػٌَاى یه هحیظ پیَستِ، دس ٍاوٌص تِ ضشایظ هختلف تاسگزاسی هىاًیىی ٍ  سیٌواتیه ٍ سفتاس هىاًیىی هَاد، تِ

وِ هؼادالت هشتَط تِ تَصیف سفتاس ًَع  ی هادُ هؼتثش تاضذ، اّویتی ًخَاّذ داضت. جض آى جا وِ ضشط پیَستگی تَدُ تا آى (جاهذ، سیال یا گاص) حالت هادُ ایي هغالؼِ،

 ّای هختلف هادُ هتفاٍت است. تشای حالت ضًَذ، ًاهیذُ هی (Constitutive Equations)ًوایی  یا هؼادالت سشضت هادُ، وِ هؼادالت ساختاسی یا تٌیادیي

ّای  ی هحیظ لَاًیي ٍ اصَل ػوَهی وِ تشای ّوِ( 1) ؛تِ دٍ تخص اصلی تمسین وشد تَاى ّای هغشح دس هىاًیه هحیظ پیَستِ سا هی هثاحث ٍ هَضَع
آل خاظ است، هاًٌذ جاهذ االستیه ٍ سیال  ًوای سفتاس هَاد ایذُ ٍ سشضت وٌٌذُ وِ تَصیف هؼادالت ساختاسی یا تٌیادیيتذٍیي ٍ استخشاج ( 2) پیَستِ صادق ّستٌذ.

هاًٌذ تمای جشم، تمای اًشطی ٍ  .تذیْی ّستٌذ دست آهذُ ٍ تِ ی ها اص جْاى فیضیىی تش اساع تجشتِ ّستٌذ وِ فیضیىی ضوَل ، لَاًیي جْاىلَاًیي ٍ اصَل ػوَهی لضج.
 ضشح صیش تذٍیي ضذُ است. فصل تِ پٌجتش اساع هشجغ اصلی، هغالة دسع دس  ای. ی صاٍیِ اًِی خغی ٍ تى ی تىاًِ هَاصًِ
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