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انتقال آب  .نام مدرس :سيد عباس حسيني

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

تمام وقت  نيمه وقت مدعو

محل برگزاری :كالس آزمایشگاه 

هدف كلي درس  :آشنایي با نحوه طراحي سازه های هيدروليکي با تاكيد ویژه بر سازه های هيدروليکي سدها

رئوس مطالب
هفته اول

مروری بر انواع سازههای هيدروليکي (وابسته به بندها و سدها و پلها و مؤلفههای آنها و چگونگي هماهنگي اجزاء
آنها)

هفته دوم

بررسيعوامل مختلف محيطي مؤثر درانتخاب محل و مشخصات سدها (هيدرولوژیکي  ،هيدروليکي ،زمينشناسي،
ژئوتکنيکي ،سازهای)

هفته سوم

آشنایي با انواع بارها و بارگذاریها (آب ،زیرفشار ،خاک ،سازهای ،استاتيکي ،دیناميکي ،زمينلرزه ،نوسانات ،رانش،
بارهای حين ساخت ،بارهای بهرهبرداری  ،كنترل پایداری لغزش واژگوني)

هفته چهارم

آشنایي با انواع بارها و بارگذاریها (آب ،زیرفشار ،خاک ،سازهای ،استاتيکي ،دیناميکي ،زمينلرزه ،نوسانات ،رانش،
بارهای حين ساخت ،بارهای بهرهبرداری  ،كنترل پایداری لغزش واژگوني)

هفته پنجم

تعيين ارتفاع و جانمایي اجزاء سدها

هفته ششم

طرح هيدروليکي انواع دریچهها (سطحي ،تحت فشار ،نوسانات فشار)

هفته هفتم

طرح هيدروليکي انواع سرریزها (لبه آبریز ،شوت ،نيلوفری ،سيفوني ،جانبي  ،پلکاني  ،نوسانات فشار ،خأل زایي)

هفته هشتم

طرح هيدروليکي انواع سرریزها (لبه آبریز ،شوت ،نيلوفری ،سيفوني ،جانبي  ،پلکاني  ،نوسانات فشار ،خأل زایي)

هفته نهم

طرح هيدروليکي بندها سدهای كوچك (بدنه و سرریز)

هفته دهم

طرحهيدلوليکي سازههای انرژی كاه (حوضچه آرامش  ،پرتابه آب)

هفته یازدهم

طرح هيدروليکي پلها و سازههای رودخانهای

هفته دوازدهم

آشنایي با روشهای كاهش تراوش (اب بندی بدنه و پي و تکيه گاه سد)

هفته سيزدهم

آشنایي با طرح هيدروليکي سامانههای برق آبي (نيروگاههای آبي ،ایستگاه پمپاژ)

هفته چهاردهم

آشنایي با طرح هيدروليکي تونلها (جریان سطح آزاد ،جریان تحت فشار)

هفته پانزدهم

آشنایي با طرح هيدروليکي تونلها (جریان سطح آزاد ،جریان تحت فشار)

هفته شانزدهم

آشنایي با ابزار دقيق و رفتارنگاری سازههای هيدروليکي

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:

 پایان ترم و پروژه نهایي، برنامه كامپيوتری هفتگي،تمرین هفتگي
:منابع مطالعاتي
Design of Small Dam- USBR-1
hydraulics of spillways and energy dissipaters-Khatsuria-2
dams and appurtenant hydraulic structures- Tancev -3
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