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فرم طرح درس
دانشكده مهندسي شيمي ،نفت و گاز

نام

درس:انتقال حرارت پيشرفته)جا به جايي(

تعداد واحد3 :


نام مدرس :فرشاد ورامينيان

شماره تلفن023-33654280:

پيشنياز :انتقال حرارت كارشناسي

ايميلfvaraminian@semnan.ac.ir:

اهداف كلي درس:

آشنايي با اصول نظري انتقال حرارت جا به جايي
يادگيري روش هاي مختلف مسائل انتقال حرارت جا به جايي ) يك بعدي –چند بعدي( )پايدار-ناپايدار()ﻻيه

مرزي( ) جريان آرام-ناآرام( )اجباري-آزاد(


روش تدريس:

مجازي از طريق سامانه اميد □

توضيحات:
در اين درس از اسﻼيد هاي مولف كتاب مرجع درس )با اجازه ايشان( استفاده مي شود و در صورت لزوم و حين استفاده از آن
ها نكات مربوطه با جزييات بيان مي شود
 طرح درس:
هفته اول

مقدمه اي بر قانون اول ترموديناميك) قانون بقاي انرژي( و محيط پيوسته-عدد نادسن

هفته دوم

مدل سازي قانون بقاي جرم و انرژي به صورت ديفرانسيلي در مختصات دكارتي-استوانه اي-كروي

هفته سوم

مروري بر روابط تنش-كرنش -ماتريس كرنش و تغيير شكل -ويسكوزيته و سيال نيوتني

هفته چهارم

نقريب بوسينسك – متغير ها و معادﻻت بدون بعد-تحليل مقياسي

هفته پنجم

حل دقيق معادﻻت يك بعدي – جريان كوئت – جريان پويسله – جريان چرخشي

هفته ششم

مسائل ﻻيه مرزي -صفحه تخت جريان آرام

هفته هفتم

روشهاي تقريبي حل مسائل -روش انتگرال

هفته هشتم

جريان سيال درون كانال ها – جريان آرام

هفته نهم

ادامه جريان در لوله ها ها -جريان كامﻼ گسترده

هفته دهم

ادامه جريان درون لوله ها -جريان گسترده نشده

هفته يازدهم

جا به جايي آزاد

هفته دوازدهم

ادامه جا به جايي آزاد

هفته سيزدهم

معادﻻت شبه تجربي

هفته چهاردهم

جريان در ميكرو كانال ها

هفته پانزدهم

ادامه ميكرو كانال ها

هفته شانزدهم

رفع اشكال و حل تمرين



روش ارزيابي:
تكليف از هر فصل :يك يا دو مسئله به ارزش  5نمره و مهلت تحويل هفته بعد از اتمام فصل
حضور و غياب توسط سامانه اميد انجام مي شود در صورت غيبت بيش از حد مجاز گزارش به اداره آموزش خواهد
شد.
از هر فصل مهم يك پروژه دستي يا كامپيوتري تعيين مي شود كه مهلت تحويل دو هفته بعد از تعيين پروژه خواهد
بود.
امتحانات مستمر بعد از اتمام هر فصل يك امتحان كوچك از مطالب فصل گرفته خواهد شد
امتحان آخر ترم –  5نمره يك يا دو مسئله و تعدادي سوال مفهومي در تاريخي كه اداره آموزش تعيين مي كند
منابﻊ
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