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

گرایش :مهندسي آب و سازه هيدروليکي مقطع:كارشناسي ارشد و دكتری

تعداد واحد نظری3 :

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

تمام وقت  نيمه وقت مدعو

 .نام

محل برگزاری :كالس آزمایشگاه 

هدف كلي درس  :آشنایي با رفتار جریان و سيال در حالت واقعي و ایده آل با تاكيد ویژه بر رفتار جریان آب و حلهای تحليلي

رئوس مطالب
هفته اول

یادآوری سياالت و سينماتيك (لزجت  ،تراكم پذیری  ،جریان دائمي و غير دائمي ،حجم كنترل ،روابط انتگرالي
جریان ،ميدان سرعت و شتاب ،تغيير شکل المان)

هفته دوم

معادالت دیفرانسيلي حاكم بر جریان (رابطه پيوستگي ،رابطه انداز ،حركت و ناوبر  -استوكس)

هفته سوم

جریان سيال ایدهآل (رابطهی اویلر ،تابع جریان ،تابع پتانسيل ،رابطه برنولي ،كاربرد توابح تحليلي ،جریان های
پتانسيل دوبعدی ،شبکه جریان)

هفته چهارم

جریان سيال ایدهآل (رابطهی اویلر ،تابع جریان ،تابع پتانسيل ،رابطه برنولي ،كاربرد توابح تحليلي ،جریان های
پتانسيل دوبعدی ،شبکه جریان)

هفته پنجم

كاربردهای جریان سيال ایده ال (جریان موازی ،چشمه ،چاه ،ورتکس و ورتکس آزاد  ،توأم كردن چند جریان ساده ،
جریان در محيط متخلخل  ،جریان سرریز)

هفته ششم

كاربردهای جریان سيال ایدهال (جریان موازی ،چشمه ،چاه ،ورتکس و ورتکس آزاد  ،توأم كردن چند جریان ساده ،
جریان در محيط متخلخل  ،جریان سرریز)

هفته هفتم

جریان سيال لزج (خواص فيزیکي معادله ناویراستوكس  ،چرخش)

هفته هشتم

جریان سيال لزج (خواص فيزیکي معادله ناویراستوكس  ،چرخش)

هفته نهم

الیه مرزی (مفهوم الیه مرزی ،رابطهی پرنتدل  ،روش بالریوس  ،رابطه ون كامن  ،تأثير گرادیان فشار)

هفته دهم

الیه مرزی (مفهوم الیه مرزی ،رابطهی پرنتدل  ،روش بالریوس  ،رابطه ون كامن  ،تأثير گرادیان فشار)

هفته یازدهم

جریان آرام ( جریان كونت  ،جریان در مجرای مستطيلي  ،جریان در لوله  ،جریان اطراف نقطه ایستایي ،مسأله اول
استوكس)

هفته دوازدهم

جریان آشفته (پایداری  ،جریان انتقالي  ،رابطه پيوستگي  ،رابطه رینولدز ،جریان آشفته در لوله ،جریان آشفته در
مجرای مستطيلي)

هفته سيزدهم

اشاره به مباحث آشفتگي (تخمين تنش برشي ،تخمين لزجت آشفتگي ، ASM ،تنشهای رینولدر مرتبه صفر و یك و دو ،
) LES

هفته چهاردهم

اشاره به مباحث آشفتگي (تخمين تنش برشي ،تخمين لزجت آشفتگي ، ASM ،تنشهای رینولدر مرتبه صفر و یك و دو ،
) LES

هفته پانزدهم

اشاره به تبدیل های همسان (تبدیل جریان موازی به جریان در صفحه فيزیکي ،جریان زوایای مختلف  ،جریان در
شکاف ،جریان حول سيلندر  ،انتقال دایره ،جریان حول بيضي  ،جریان حول جسم دوكي شکل ،جریان حول آیروفویل

 ،نيروی برآ در آپروفویل دوبعدی)
هفته شانزدهم

اشاره به تبدیل های همسان (تبدیل جریان موازی به جریان در صفحه فيزیکي ،جریان زوایای مختلف  ،جریان در
شکاف ،جریان حول سيلندر  ،انتقال دایره ،جریان حول بيضي  ،جریان حول جسم دوكي شکل ،جریان حول آیروفویل
 ،نيروی برآ در آپروفویل دوبعدی)

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 رسا ني در اختيار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گيرد.

نحوه ارزشيابي فعاليت دانشجو در طي دوره:
تمرین هفتگي ،پایان ترم و پروژه نهایي
منابع مطالعاتي:
applied hydrodynamics- Vallentine-1
Fluid mechanics- Frank White-2
-3

