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آشنايي با اصول نظري انتقال حرارت هدايتي

يادگيري روش هاي مختلف مدل سازي مسائل انتقال حرارت هدايتي)ديفرانسيل-انتگرال( ) يك بعدي –چند
بعدي( )پايدار-ناپايدار(
يادگيري روش هاي حل معادﻻت ديفرانسيل پاره اي


روش تدريس:

مجازي از طريق سامانه اميد:

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 نگاه در مدل سازي و اصول حل مسئله

هفته دوم

مدل سازي قانون بقاي انرژي به صورت ديفرانسيلي و حالت هاي مختلف شرايط مرزي و شرط اوليه

هفته سوم

هدايت يك بعدي پايدار -مسائل پره ها – مسائل با سطح متغير

هفته چهارم

روش هاي حل معادﻻت ديفرانسيل عادي -معادﻻت بسل و شبه بسل و لژاندر

هفته پنجم

هدايت دو بعدي پايدار – معادﻻت ديفراسيل پاره اي – روش جداسازي متغير ها-مختصات دكارتي

هفته ششم

اذامه روش جدا سازي متغيرها – مختصات استوانه اي – مختصات كروي

هفته هفتم

ادامه روش جداسازي متغيرها – ناهمگني در معادﻻت ديفرانسيل و شرايط مرزي

هفته هشتم

هدايت دو بعدي نا پايدار -روش جدا سازي متغيرها – روش بر هم نهشت در مسائل ناهمگن

هفته نهم

انتگرال دوهامل – روش تركيب متغير ها

هفته دهم

هدايت توام با تغيير فاز -مسائل با مرز متحرك – مسائل شبه پايدار

هفته يازدهم

مسائل استفان و نيومن

هفته دوازدهم

روشهاي حل مسائل هدايت غير خطي

هفته سيزدهم

روشهاي تقريبي حل مسائل -روش انتگرال

هفته چهاردهم

روش اختﻼل در حل مسائل انتقال حرارت هدايتي

هفته پانزدهم

روش هاي عددي در انتقال حرارت -روش مونت كارلو

هفته شانزدهم

رفع اشكال و حل تمرين



روش ارزيابي و برگزاري كﻼس:
حضور و غياب توسط سامانه اميد انجام مي شود در صورت غيبت بيش از حد مجاز موضوع گزارش مي شود.
امتحان مستمر – در انتهاي هر فصل كتاب يك آزمون مستمر با يك سوال يا دو سوال تقريبا دو هفته پس از
اتمام هر فصل و در تاريخ هايي كه اعﻼم مي شود از طريق سامانه اميد آزمون گرفته مي شود كه در مجموع حدود
 15نمره را خواهد داشت
امتحان نهايي – در تاريخي كه توسط دانشكده اعﻼم شده و از مباحﺜي كه امتحان آن ها گرفته نشده است از
طريق سامانه اميد امتحان گرفته مي شود كه حدود  5نمره را خواهد داشت
يك تمرين از فصل پره ها به هر دانشجو داده مي شود با ارزش  2نمره اضافي بر بيست از طريق سامانه اميد
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