بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :عمران و معماری رشته :عمران
نام درس :هيدروليك پيشرفته
مدرس :سيد عباس حسيني

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

تعداد واحد نظری3 :

تعداد واحد عملي …… :عنوان درس پيشنياز :هيدروليك و سياالت .نام

تمام وقت  نيمه وقت مدعو

محل برگزاری :كالس آزمایشگاه 

هدف كلي درس  :آشنای دانشجویان با تئوریها و مباني پيشرفته در هيدروليك بخصوص هيدروليك كانالهای باز

رئوس مطالب
هفته اول

جریان های دائمي متغير (متغير تدریجي ،متغير مکاني)

هفته دوم

جریان های غير دائمي سریع (باز و بسته شدن دریچه)

هفته سوم

جریان های غير دائمي سریع (باز و بسته شدن دریچه)

هفته چهارم

جریان غير دائمي در سد (روند یایي سيل در مخزن ،سيالب شکست سد)

هفته پنجم

جریان غير دائمي در رودخانه (روند یایي سيل در رودخانه  ،روش مشخصات)

هفته ششم

جریان غير دائمي در رودخانه (روند یایي سيل در رودخانه  ،روش مشخصات)

هفته هفتم

جریان غير دائمي درلوله (ضربه قوچ ،جریان در لوله آبگير و مخزن ضربه)

هفته هشتم

جریان غير دائمي درلوله (ضربه قوچ ،جریان در لوله آبگير و مخزن ضربه)

هفته نهم

اثرات تغييرات هندسي بر جریان (جریان در تبدیل كانالها ،جریان در خم رودخانه ،گردابه ها و چرخشثانویه ،جریان
در محل تالقي شاخهها)

هفته دهم

رسوب گذاری و فرسایش(بار شسته و مطلق و بستر ،رسوب گذاری در سدها و سازههای آبي  ،مياني آبشستگي  ،تننش
برشي بحراني  ،فرسایش عمومي در رودخانه )

هفته یازدهم

جریان اطراف آبشکن و كوله پل (تغييرات رژیم جریان  ،پدیدههای موضعي  ،گردابه هنا  ،فرسنایش تنند شندگي،
رسوبگذاری اطراف كوله )

هفته دوازدهم

جریان اطراف پایه پلها (پدیدههای موضعي ،گردابهها ،آبکني موضعي)

هفته سيزدهم

اشاره به جریان عبوری از دریچهها و آبگيرها (سطح آزاد ،تحت فشار)

هفته چهاردهم

اشاره به جریان عبوری از سرریزها (جریان فوق بحراني ،خالء زایي  ،هوادهي)

هفته پانزدهم

اشاره به استهالک انرژی جریان (پرش هيدروليکي  ،پرتابه آب)

هفته شانزدهم

اشاره جریان در تونلها (جریان سطح آزاد ،جریان تحت فشار)

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 ،ميان ترم ،پایان ترم و برنامه كامپيوتری
منابع مطالعاتي:
open channel hydraulic-Henderson -1
open channel hydraulic-French-2
open channel hydraulic-Chow -3

