بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :عمران و معماری رشته :عمران
نام درس :هيدروليك محاسباتي

گرایش :مهندسي مدیریت منابع آب مقطع:كارشناسي ارشد و دكتری

تعداد واحد نظری3 :

روش عددی .نام مدرس :سيد عباس حسيني

تعداد واحد عملي …… :عنوان درس پيشنياز :هيدروليك پيشرفته و

تمام وقت  نيمه وقت مدعو

محل برگزاری :كالس آزمایشگاه 

هدف كلي درس  :آشنای دانشجویان با روشهای عددی و ریاضي حل معادالت حاكم بر جریان خصوصا جریان كانالهای باز

رئوس مطالب
هفته اول

لزوم و موارد كاربرد روشهای عددی و مدلسازی ریاضي در مهندسي هيدروليك و سازههای آبي

هفته دوم

تبيين مراحل مختلف مدلسازی عددی (درک فيزیك مسئله ،معادله حاكم ،منقطع كردن محيط فيزیکي ،منقطعكردن
معادالت حاكم ،مراحل حل عددی ،اعمال شرایط اوليه و مرزی ،ارزیابي ،واسنجي )

هفته سوم

معرفي كلي روش های عددی (اختالف محدود یا تفاضل محدود ،حجم كنترل و حجم محدود ،جزء محدود ،جزء مرزی
روش مشخصات روشهای طيفي)

هفته چهارم

تبيين دقت  ،سازگاری  ،پایداری و همگرایي روش عددی

هفته پنجم

انواع معادالت دیفرانسيل پارهای و طبقهبندی آنها (بيضوی  ،سهموی  ،هذلولوی)

هفته ششم

شيوه های حل معادالت بيضوی (معادله الپالس و پواسون) سهموی (معادله انتشار) هذلولوی (معادله انتقال و معادله
موج) با روش اختالف محدود یا یکي دیگر از روشهای عددی بند ( 3كه در بخش دوم كاربردهای آن گفته خواهد
شد) .

هفته هفتم

معادالت حاكم (جریان در محيط متخلخل ،جریان یك بعدی رودخانه ،سنت و نانت  ،انتقال انتشار یك بعدی  ،جریان
دو بعدی)

هفته هشتم

منقطع سازی رودخانه و بدنه سد (یك بعدی و دو بعدی  ،معمولي و جابجا شده  ،مختصات كارتزین و مختصات
انحنادار)

هفته نهم

حل عددی جریان در محيط متخلخل اشباع و غير اشباع (دائمي و غير دائمي ،تراوش ،آب زیرزميني)

هفته دهم

حل عددی جریان یك بعدی با سطح آزاد در رودخانه ها و كانالها

هفته یازدهم

حل عددی جریان غيردائمي در مجاری تحت فشار و ضربه قوچ (چکش آبي)

هفته دوازدهم

حل عددی معادالت انتقال – انتشار (ذرات ،مواد محلول  ،حرارت) در حالت یك بعدی

هفته سيزدهم

حل عددی معادالت انتقال – انتشار (ذرات ،مواد محلول  ،حرارت) در حالت یك بعدی

هفته چهاردهم

اشاره به نکات مدلسازی رسوب و فرسایش در رودخانه و مخزن

هفته پانزدهم

اشاره به نکات مدلسازی جریان دوبعدی در پالن (معادالت آبهای كم عمق)

هفته شانزدهم

اشاره به نکات مدلسازی جریان دو بعدی در صفحه قائم (متوسط گيری شده در عرض)

توجه:

در صورت تغيير مباحث و نحوه تدریس درس در هر نيمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکميل و جهت به روز رساني در اختيار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گيرد.

نحوه ارزشيابي فعاليت دانشجو در طي دوره:
تمرین هفتگي ،برنامه كامپيوتری هفتگي ،پایان ترم و پروژه نهایي
منابع مطالعاتي:
computational river dynamics- Wu Weiming-1
numerical methods for engineers and scientists- Hoffman-2
fundamental of aerodynamics-Anderson -3

