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   : ושעות קבלהמתרגלים

  
  שעות קבלה      ל"דא    טלפון  חדר  ןבניי        
  9-11יום ד     ...bakun@bgu  6477855  8  60  מתרגל ראשי   מזור–דגן בקון 
  14-16 יום ב    ...yagoda@bgu  6472559  5  60    מתרגלת   גוני יגודה

  14-16יום ה     ...iliawa@bgu  6477855  8  60    מתרגל  אליה ויינשטיין
 10-12יום ב     ...birano@bgu  6477899  9  60    מתרגל   עומר בירן

 11-9יום ג   com.gmail@92elhanan  6477899  9  60    מתרגל  לבנהאלחנן 
   

  הרצאות
 

  2008/1119/  מבוא:  1שיעור 
 
 דוגמאות מהארץ והעולם לבעיות בגיאומכניקה •
  בקרקעתפאזויחסי  •

  
   2008/1126/ קיםפעילות גומלין בין מים למוצ: 2 עורשי

  סקירה –בקרקע מינרלים  •
 תהליכי אינטראקציה בין מים ומינרלים חרסיתיים בקרקע •
 החרסיתי על התנהגות הנדסית של הקרקענרל יסוג המת השפע •
 זרימה בקרקעות •

  
   20082/13/   קרקעותמיון : 3שיעור 

  
  מינרלים חרסיתיים •
  התפלגות גודל גרגר •
  Atterberg  פלסטיות וגבולות •
 ג הנדסי של קרקעותסוו •

  
  

  2008/1210/   בנקודהמאמץ : 4 שיעור
 
 רכיבי המאמץ  •
  אפקטיביהמאמץ מושג ה •
  מאמציםתטרנספורמציי •
  של מאמציםמעגל מוהר •
•   

  2008/1217/  אמץ אפקטיבי מ: 5 שיעור
  

 האפקטיבי בסלעים וקרקעותמושג המאמץ  •
  מתח קפילרי •

  
  

  ).5 – 1שיעורים  (24/12/2008 וחן  מחצית ב
  



    2008/1231/  כמות– תיאורית הקונסולידציה: 6 יעורש
 
 בקרקעותקונסולידציה  •
  מימדית–חד בדיקת קונסולידציה  •
 משניתקונסולידציה  •
  כתוצאה מקונסולידציהשקיעה בקרקעותכמות ההערכה של  •

  
  2009/017/ קצב –תיאורית הקונסולידציה : 7שיעור 

  
  מימדית–ד  עבור קונסולידציה חTerzaghiהתיאוריה של  •
 פתרון משוואת הקונסולידציה  •
 קונסולידציההערכת מקדם ה •
 קונסולידציההחישוב קצב  •

  
 2009/0114/מכנית של סלעים וקרקעות התנהגות : 8 שיעור

  
  עיבור –יחסי מאמץ  •
 )יחס פואסון, מודול גזירה, מודול אלסטיות (הקבועים האלסטיים •
  צירית–בדיקת לחיצה חד   •
 )אקסיאלית -טרי(בדיקת גזירה מרחבית  •
 בדיקת גזירה ישירה •
  

     2009/0121/ קרקעות בלתי קוהזיביותגזירה של חוזק  :9 שיעור
  
  בלתי קוהזיביותקרקעותיבור בע – מאפיינים של עקום מאמץ •
 חוזק גזירה של קרקעות בלתי קוהזיביות •
 תגורמים המשפיעים על זווית החיכוך בקרקעות בלתי קוהזיביו •
  חוליותחשיבות הצפיפות היחסית בקרקעות •
 השפעת לחץ מי נקבים על חוזק הגזירה •
 התנזלות •
  

  )יועבר על ידי אליה וויינשטיין (2009/0128/ חוזק קרקעות קוהזיביות: 10 שיעור
 
 מבוא •
 U-Uגזירה בתנאים  •
 C-Uגזירה בתנאים  •
 C-Dגזירה בתנאים  •
 חוזק גזירה שיורי  •
 מקדמי לחץ מי נקבים •
  
  

 20092/004/יציבות מדרונות בקרקעות  : 11 רשיעו
 
 )slides of slides(שיקופיות  •
 החלקה לאורך מישור אינסופי •
 החלקה לאורך מישור מעגלי •

  
 2009/0211/ המשך  -יציבות מדרונות בקרקעות : 12 שיעור
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  מבנה הקורס

  
  .C-58 ן בבניי 018בחדר    17:00 – 15:00 רביעי  בין השעות בימי ים יתקיהשיעור 

     .C-58 ן  בבניי018 בחדר 17:00  בשעה' התרגיל יתקיים ביום ד
בשיעור את התרגילים יש להגיש . התרגילים ייבדקו ללא ציון.  נקודות בציון הסופי10-תזכה בתרגילים במועד  10הגשת 

  .שבוע לאחר קבלתםתרגיל המתקיים 
  

  :הציון יקבע לפי המפתח הבא
  

  30%  בוחן מחצית
  60%   מסכםמבחן

  10%  הגשת תרגילים 
  
  

   !!!ב ה צ ל ח ה 


