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 ندارد 6  انتقال و پخش ذرات 3
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 انتقال حرارت هدایتی
Conduction Heat Transfer 

 نیاز( )همنیاز پیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
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 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 

 هدف درس:

هدف از این درس یادگیری روش های مختلف حل مسائل انتقال حرارت هدایتی در اجسام است. بطور کلی در تمام مسائلی که 

بحث انتقال گرما وجود دارد، قسمتی از مسئله که در ارتباط با جسم جامد است باید در آن میزان انتقال گرما بصورت هدایتی یا 

 وسیعی از کاربردهای صنعتی نیاز به بررسی میزان انتقال گرما هدایتی وجود دارد. رسانایی محاسبه شود. لذا در دامنه 

 :1رئوس مطالب

 مبحث ردیف

 مقدمه  -1

 معادالت انتقال حرارت درمختصات دکارتی  -

 استوانه ای، کروی و منحنی الخط متعامد -

 معادالت همگن و غیر همگن  -

 شرایط مرزی همگن و غیر همگن
 حل با استفاده از  روش جدایی متغیرها  -2

 حل معادالت انتقال حرارت هدایت دائمی گذرا با چشمه حرارتی در مختصات دکارتی، استوانه ا ی-

 کروی با استفاده از روش جدائی متغیرها  -
 حل با استفاده از  روش دو هامل  -3

 فاده از روش جمع پذیری حل مسائل انتقال حرارت توام با شرایط مرزی تابع زمان با است
 مسائل انتقال حرارت هدایتی در اجسام متخلخل -8

 حل مسائل انتقال حرارت هدایتی همراه با تغییر فاز -5

                                                 
 به تعداد الزم سطر اضافه شود.1
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 حل با استفاده از روش تبدیل الپالس -6

 روش تقریبی حل معادالت  -7

 روش انتگرالی 

 روش اختاللی
 

 روش ارزیابی:
 پروژه نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 12 6 2

 

 منابع اصلی:
 

1- Heat Conduction, Third Edition, Latif M. Jiji 

2- Conduction of Heat in Solids, H. S. Carslaw and J. G. Jaeger. 

3- Conduction Heat Transfer, V. S. Arpaci. 

4-Conducation Heat Transfer M. N . Ozicik   

5- Heat Conduction, L. Wang, X. Zhou, X. Wei 
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 ت معکوسرانتقال حرا
Inverse Heat Transfer 
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 هدف درس:

هدف این درس برقراری ارتباط بین روشهای تئوری، روشهای عددی، نتایج آزمایشگاهی و فنهای بهینهسازی در مسائل انتقالحرارت 

حرارتی و به کار بردن فنهای معکوسحرارتی را  میباشد. دانشجویان در این درس چگونگی تجزیه تحلیل مسائل بد وضع معکوس

برای حل آنها یاد خواهند گرفت. عالوه بر این آنها با اصول پایه ریاضی فنهای مسائل معکوس حرارتی آشنا خواهندشد. پس از پایان 

سئلهبهینهسازی اعمال این درس دانشجویان قادر خواهند بود این فنها را نهتنها برای مسائل معکوس حرارتی، بلکه بر روی هر م

 .نمایند
 

 :1رئوس مطالب

 مبحث ردیف

 مقدمه -1

 تاریخچه و توسعه مسائل معکوس حرارتی -1

 کاربرد روشهای معکوس در مهندسی -2

 آشنایی با بهینه سازی -3

 تشریح آماری خطای اندازه گیری -2

 تعریف ضریب حساسیت -6

 دسته بندی مسائل معکوس حرارتی -4

 برای حل مسائل مستقیم هدایت حرارتیروشهای تقریبی  -1

                                                 
 به تعداد الزم سطر اضافه شود.1
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 حل دقیق مسائل معکوس هدایت حرارتی -3

 روشهای تخمین متوالی تابع -7

 روشهای تمام دامنه -8

 روشهای مرتبسازی -9

 روشهای بهینه سازی بر پایه گرادیان -11

 محاسبه گرادیان تابع 

 تعیین طول گام بهینه در راستای یکجهت 

 کاهشروش سریعترین  

 کانماسو-روش باکس 

 روش مارکوارت 

 روش گرادیان مزدوج 

 مسئله الحاقی  

 

 

 آشنایی با روشهای بهینهسازی بدون گرادیان تابع -11

 Neural network() آشنایی با شبکه عصبی

 Genetic Algorithm() آشنایی با الگوریتم ژنتیک
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 منابع اصلی:
 

1. Parameter Estimation in Engineering and Science, J.V. beck, K.J. Arnold 

2. Inverse Heat Conduction – Ill-posed problems, J.V. Beck, B. Blackwell, and C. Clair 

3. Inverse heat transfer, M. Necati Özışık 
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 یحرارت تشعشع انتقال
Thermal Radiation Heat Transfer 
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 هدف درس:
 

 

 :1رئوس مطالب

 مبحث ردیف

 مقدمه 1فصل -1

 *تعاریف و سیمبلها

 *اهمیت تشعشع حرارتی

 * مشالت ذاتی مسائل تشعشع 

 *امواج الکترو مغناطیس

 تشعشع آسام سیاه 2فصل  -2

 *تعریف و خواص جسم سیاه

 *خصوصیات صدور جسم سیاه

 *خواص اپتیکی اجسام غیر سیاه 

 *روابط بین خواص اپتیکی

 ضرایب شکل سطوح با انتقال تششع دیفیوز یکنواخت  6فصل  -6

 *معرفی تئوری محفظه و استفاده از ضریب شکل 

 *ضریب شکل تابشی بین دو سطح 

                                                 
 به تعداد الزم سطر اضافه شود.1
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 *روشهای محاسبه ضریب شکل 

 تبادل تشعشع در یک محفظه از سطوح سیاه و خاکستری 4فصل  -4

 * تبادل تشعشع بین سطوح سیاه 

 فیوز*تبادل تششع بین سطوح دی

 آنالیزتشعشع برای المانهای دیفرانسیلی ) سطوح خیلی کوچک(

 تبادل تشعشع حرارتی بین سطوح غیر خاکستری غیر دیفیوز 1فصل  -1

 *تئوری محفظه برای سطوح دیفیوز 

 *سطوح خاکستری و جهتی 

 *خواص سطوح یا وابستگی طیفی و جهتی 

 ترکیب تششع با هدایت و جابجایی در مرزها  3فصل  -3

 *روابط انرژی و روش مرزی 

 تششع با هدایت 

 تششعع با هدایت و جابجایی 

 روشهای حل معادالت انتقال تششع  -7

 حالتهای محدود کننده  برا ی مواد اپیتکی نازک و ضخیم

 *استفاده از متوسط ضرایب جذب 

 *روش دیفرانسیلی 

 لو برای مواد شرکت کننده*روش مونت کا

 *روش اجزای محدود
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 منابع اصلی:
1-R.Siegel, J.R .Howell ,Thermal Radiation Heat Transfer. Fifth Edition, Hemisphere Publishing 

Corporation, Washington,2010.   
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 انتقال حرارت جابجایی
Heat Convection 
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 هدف درس:
 

 :1رئوس مطالب

 مبحث ردیف

 : مقدمه ای بر انتقال حرارت جابجایی و مفاهیم پایه 1فصل -1

انتقال حرارت جابجای، اجباری، آزادی، ترکیبی، ضریب انتقال حرارت جابجایی ،کاربرد آنالیز ابعادی درابعاد 

 جابجایی، تعبیر فیزیکی اعداد بدون دیمانسیون، خواص سیال

 

 : معادالت حاکم در  انتقال حرارت جابجایی 2فصل -2

معادالت پیوستگی، ناویر، استوکس، انرژِی، حل تشابه در انتقال حرارت اجباری، فرضیات ساده کننده مورد استفاده 

 کننده در انتقال حرارت جابجایی، معادالت الیه مرزی در جریان آرام، معادالت انتگرالی الیه مرزی

 الیه مرزی آرام، و کاربرد آن در جریان های خارجی : جریان6فصل  -6

حل تشابه برای جریان روی صفحه تخت با دمای ثابت، حل انتگرالی روی صفحه تخت با شارژ حرارتی ثابت، اثر 

 تغییرات خواص سیال روی جریان الیه مرزی، حل معادالت حاکم 

                                                 
 به تعداد الزم سطر اضافه شود.1
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 : جریان های داخلی آرام 4فصل -4

در لوله ها، جریان توسعه یافته آرام در کانال ها با مقاطع مختلف، جریان آرام در لوله با جریان توسعه یافته آرام 

 میدان دمای در حال توسعه، جریان آرام در لوله با سرعت و دمای در خال توسعه 

 : معرفی جریان مغشوش1فصل -1

، حل تشابه یان مغشوشمعادالت جریان مغشوش، مدل های طول مخلوط جریان مغشوش، مدل های پیشرفته جر

 جریان مغشوش، ناحیه نزدیک دیوار، گذر از جریان آرام به مغشوشبرای انتقال حرارت در

 

 : جریان الیه مرزی مغشوش و کاربرد آن در جریان های خارجی3فصل -3

 حل تشابه برای جریان الیه مرزی، حل  انتگرالی جریان مغشوش

 

 :جریان های داخلی مغشوش7فصل  -7

حل تشابه برای جریان توسغه یافته داخل لوله، جریان مغشوش با دمای در حال توسعه، جریان در حال توسعه د 

 رکانال ها 

 :جریان  جابجا یی آزاد 8فصل -8

تقریب بوزیننسک، معادالت الیه مرزی درجریان آزاد، حل تشابه جریان الیه مرزی آرام درجریان آزاد ،جریان الیه 

 جابجایی  آزاد، حل انتگرالی الیه مرزی در جریان جابجایی  آزاد مرزی مغشوش در

 انتقال حرارت جابجایی ترکیبی -9

معادالت حاکم،  جریان الیه مرزی ترکبی آرام روی صفحه تخت با دمای ثابت، ترکیب جابجایی آزاد و اجباری روی 

 صفحه افقی
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 منابع اصلی:
1-Latif M.Jiji,Heat Convection, Second Edition, Spring – verlag, Berlin, Heidelberg.2009. 
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 انتقال و پخش ذرات

Aerosol Dynamic 
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 هدف درس:

 :1رئوس مطالب

 مبحث ردیف

 معرفی ایروسل -1

 خواص گاز ها -2

 اندازه آماری ذرات -3

 الگرانژی-انتقال ذرات: رویکرد اویلری -8

 قانون نیوتن و نیروهای وارد بر ذره، حرکت براونی، ردیابی ذرات، اتتقال و جذب اینرسیال، روش های عددی
 فیلتر کردن ذرات -5

 بهم چسبیدن ذرات -6

                                                 
 به تعداد الزم سطر اضافه شود.1
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 معادله کلی دینامیک ذرات -7

 خواص نوری ذرات -4

 

 وش ارزیابی:ر
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 12 6 2

 

 منابع اصلی:
1-Aerosol Technology, properties, behavior, and measurement of airborne particles, by:William 

C. Hinds 

2-Smoke, Dust and Haze, Fundamentals of Aerosol Dynamics, by: Sheldon K. Friedlander 

 

 پایداری هیدرودینامیکی
hydrodynamics stability 

 نیاز( )همنیاز پیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
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  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 

 هدف درس:

با مفهوم پایداری حل جریان سیال آشنا می شویم و حل جریان سیاالت به صورت کلی موضوع پیچیده ای است. در این درس 

 پایداری حل جریان های مختلف را بررسی میکنیم.

 :1ئوس مطالبر

 مبحث ردیف
1- Introduction to hydrodynamic stability 

2-  Kelvin-Helmholtz instability 

3- Rayleigh-Benard instability 

4- Capillary jet instability 
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5- Centrifugal instability 

6- Stability in Parallel/Shear Flows 

7-  More advanced topics 
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 بیولوژیکیپدیده های انتقال درسیستم 
Transport phenomena in biological systems 
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 هدف درس:

گیرند و در  های بیولوژیکی به صورت محیط پیوسته مورد بررسی قرار می های انتقال جرم و انرژی در سیستم در این درس پدیده

 های ساده بیولوژیکی را مستقال مدلسازی و تحلیل کند. انتهای این درس دانشجو قادر خواهد بود دینامیک سیستم

 

 :1رئوس مطالب

  ردیف

1- Introduction: The role of transport processes in biological systems; Conservation 

equations; dimensional analysis and scales of motions; Transport by diffusion; 

Transport by convection 

2- Fluid Flow in the Circulation and Tissues: Oscillating flow in a cylindrical tube; 

                                                 
 تعداد الزم سطر اضافه شود.به 1
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Flow in Curved Vessels; Flow in Branching Vessels; Flow in arteries (Carotid Artery, 

Aorta, Coronary Arteries); Wall elasticity; Arterial Fluid Dynamics and 

Atherosclerosis; Heart-Valve Hemodynamics 

3- Mass Transport in Biological systems - Diffusion: Fick's law; Diffusion through a 

film; Diffusion through porous media and through porous membranes; Diffusion with 

reactions 

4- Mass Transport in Biological systems - Convection: Convective transport; Transport 

from an oxygen bubble; Convective transport with reaction 

 
 

 روش ارزیابی:
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1- R. B. Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot, Transport Phenomena, Ed. John Wiley and Sons, 

1960 

 

2- G. A. Truskey, F. Yuan, D. F. Katz, Transport phenomena in biological systems, Ed. Prentice-

Hall, 2010 
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 CFDپردازش موازی و کاربردهای آ ن در

Parallel Computing and Applications in CFD 
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  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 

 هدف درس:

 :1رئوس مطالب

 مبحث ردیف

 مقدمه  -1

 تشریح اهمیت روشهای موازی سازی در حل مسائل حجیم و زمان بر مهندسی 

 اصول پردازش موازی  -2

 معرفی اصطالحات و تعاریف اولیه و روش ایجاد  دیدگاه موازی برای مساله 

                                                 
 به تعداد الزم سطر اضافه شود.1
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 اساس و ساختار سوپر کامپیوتر ها و کامپیوتر های خوشه ای  -6

 سخت افزارو نرم افزار های مربوطه 

 تشریح ساختار ابر رایانه شریف  -4

 سخت افزارو نرم افزار بکار رفته 

 آشنایی با سیستم عامل لینوکس  -1

 طریقه نصب و سیستم عامل و آشنایی با دستورات و ابزارهای مهم آن 

 PVMو    MPIآشنایی با کتابخانه های   -3

زبانهای مختلف برنامه نویسی موازی و اساس کار دو کتباب خانه مزبور به همراه معرفی دستورات و توابع مهم هر 

 یک 

 اصول تهیه یک کد موازی  -7

مالحظات مربوط الگریتم حل . انتخاب زبان برنامه نویسی، چگونگی بکار گیری دستورات تبادل داده ها از طریق 

 شبکه، روشهای تسریع تبادل داده ها  

 معیار های بررسی کارآیی و عملکرد کد موازی  -8

و قوانین امدال گوستاوسون و روش   Scale – up ,Speed – upو   Efficiencyتشریح معیار های مربوط به 

 محاسبه 

 روشهای تجزیه ناحیه حل  -9

 روشهای مختلف تجزیه و بررسی راندمان هریک ، استفاده از روشها ی تکرار برای حل دستگاه معادالت  

 

 روشهای حل موازی جریان سیال  11

م ناپذیر و تراکم پذیر بروی شبکه های  با سازمان  و بررسی نمونه هایی  از روشهای حل موازی د رجریان های تراک

 بی سازمانی  با استفاده از روش با استفاده زا روش اجزای محدود یا حجم محدود 
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Press, 1988. 

4- Designing and Building Parallel Programs, I. Foster, Addison-Wesley, 1995. 

5- Parallel Programming: Techniques and Applications Using Networked 

Workstations, Prentice-Hall, 1998. 

6- Iterative Methods for Sparse Linear Systems, Y. Saad, SIAM, 2003. (ISBN: 

0898715342) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم های حرارتیتحلیل اگسرژی در 
Exergy, Energy, Environment and Sustainable Development 
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 هدف درس:

 

عموما بر پایه قانون اول ترمودینامیک صورت می گیرد و بازده عملکرد این سیستم تحلیل ترمودینامیکی سیتم های تبدیل انرژی 

با تکیه بر  ی تبدیل انرژیها با بیان بازده انرژی یا بازده قانون اول ترمودینامیک بیان می شود. اما تحلیل ترمودینامیکی سیستم ها

را پوشش نمی دهد و حتی ممکن است نتایج گمراه کننده ای قانون اول ترمودینامیک)قانون بقا انرژی( همه ویژگی های سیستم 

 ارائهبه همراه داشته باشد. در این درس مبانی قانون دوم ترمودینامیک با ارائه مفهوم اگسرژی برای سیستم و یا حجم کنترل 
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و ضرورت تحلیل اگسرژی برای سیستم ها یا فرایند های ترمودینامیکی بیان خواهد شد  اگسرژیخواهد شد. سپس معادله موازنه 

ها و  د. بازده قانون اگسرژی برای انواع فراینتشریح می شودبه عنوان مکمل تحلیل انرژی سیستم ها یا فرایند های ترمودینامیکی 

و بر اساس آن توانائی  ارائه می شودمهندسی بیان خواهد شد. مفهوم اگسرژی شیمیائی برای سوخت ها تبدیل انرژی در وسائل 

اگسرژی شیمیائی سوخت ها و محصوالت احتراق در دانشجویان ایجاد خواهد شد. پس از بیان این مفاهیم اولیه، تحلیل  محاسبه

اگسرژی سیکل ها و یا سیستم های مهندسی که در عمل با آن مواجه هستیم انجام خواهد شد. از جمله سیستم هائی تبدیل 

 می شود  انرژی که برای آنها تحلیل انرژی و اگسرژی انجام

 :1رئوس مطالب

 مبحث ردیف

 ی حرارتی تحلیل اگسرژی نیروگاه ها- -1
 

 تراکمی و جذبی سرمایشیسیکل های تحلیل  -2

 تحلیل اگسرژی سیستم های حرارتی خورشیدی -3

 تحلیل اگسرژی سیستم های ذخیره سازگرما یا سرما -8
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 ترمودینامیک پیشرفته

Advanced Engineering Thermodynamics 
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 :1رئوس مطالب

 مبحث ردیف

 مقدمه ای بر قوانین ترمودینامیک -1

                                                 
 به تعداد الزم سطر اضافه شود.1



 

 

 

 دکتریدوره: 

 مهندسی مکانیکرشته: 

 گرایش: تبدیل انرژی 

 

22 

 

های اول و دوم و سوم و     Postulateیادآوری قوانین ترمودینامیک، تعریف تابع همگن، بیان تئوری اویلر، بیان 

 چهارم ترمودینامیک، تعریف و بیان معادالت اساسی انرژی، بیان معادالت اساسی آنتروپی، بیان رابطه گیبس، دوئم

 تعادل  -2

تعریف فرایندشبه پایدار، تعریف منبع کار برگشت پذیر، تعریف منبع تعریف تعادل دمایی، مکانیکی و شیمایی، 

گرمای  برگشت پذیر،بیان فرایند های حد اکثر کار، بیان اصل مینیمم انرژی د رحالت تعادل، رابطه بین خواص 

 متمرکز و گسترده، فرایند و پروسه های ترمودینامیکی، موتور ترمودینامیک

 

 تبدیل لژاندر -6

ندر، بیان تابع گیبس، تابع هلموهلتز، تابع آنتالپی، بیان تابع تبدیل لژاندر، بیان تابع تعمیم یافته ماسیو، تبدیل لژا

بیان اصل مینیمم  تابع پتانسیل هلموهلنز در حالت تعادل، اصل مینیمم تابع گیبس در حالت تعادل، یادآوری 

 روابط ماکسول، تبدیل ژاکوبی

 

 

 معادالت حالت گاز واقعی -4

معادله حالت عمومی، نمودارهای فراگیر، معادله حالت تجربی، معادالت تئوری فرم ویر بال، بیان شرایط کلی برای 

یک معادله حالت گاز واقعی، ارزیابی فرایند های ترمودینامیکی به کمک معادالت حالت، محاسبه نمودار تعمیمم 

 یافته آنتالپی و انتروپی

 مخلوط ها و محلول ها -1

ه ای بر مخلوط های واقعی، معادله حالت مخلوط گازواقعی، ویژگی های مولی جزئی، تعریف فراگیر تابع مقدم

-فوگسیتی، فوگسیتی یک مخلوط و رابطه آن با ویژگی دیگر ترمودینامیکی، مدل محلول ایده ال،قانون لوئیس  

 راندل ، فعالیت

 تعادل فاز و تعادل شیمیایی -3

گاز ایده ال، قانون  -ماده خالص، تعادل یک سیستم چند جزئی، محلول ایده ال ، قانون رائولمقدمه ای بر تعادل فاز 

 فاز گیبس، تعادل کم پایدار، تعادل شیمایی، واکنش های هم زمان، یونیزه شدن

 اگزرژی) قابلت کاردهی(  -7

گن، محاسبه اگزرژی برای مخلوط آنالیز اگزرژی، اصل افزایش آنتروپی، بازده قانون دوم، محاسبه اگزرژی مخلوط هم

 گاز و بخار )هوا(

 

 ترمودینامیک آماری -8

بیان مدل بوتزمن، مدل بوز، انیشتن، مدل  -مقدمه ای بر احتمال،تعریف ترمودینامیک آماری، تعریف سطح انرژی

یان قانون اول ودوم دیراک، بیانبیشترین احتمال حالت ماکرو، بیان انرژی جنبش انتقالی برای گاز ایده ال، ب –فرمی 

ترموئینامیک از دیگاه ترمودینامیک آماری، بیان مفهوم آنتالپی از دیدگاه ترمودینامیک آماری، بیان آنتروپی، تابع 
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 گیبس، تابع هلموهتز،از دیدگاه ترمودینامیک آماری
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Turbulence 
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آشنایی با طبیعت و فیزیک جریان های آشفته، همچنین آشنایی با مدلسازی جریان آشفته و بررسی مدل های آشفته، کاربرد این 

 و بررسی مزایا و معایب مدل های مختلف جریان آشفته است. مدل ها

 :1رئوس مطالب

 مبحث ردیف
1- 

 
 فصل اوّل

 طبیعت و ماهیت آشفتگی 

 آشفتگی چیست؟

 مبداء و سر چشمة آشفتگی

 ماهیت فیزیکی آشفتگی

 آشفتگی یک پدیدة ناپایدار و نامنظم میباشد

 میباشدآشفتگی دارای طیف گستردهای از مقیاسهای مختلف 

 کوچک میباشد-آشفتگی دارای گردابهای نامنظم مقیاس

 کوچک میباشد-آشفتگی دارای گردابهای نامنظم مقیاس

 شفتگی در اعداد رینولدز باال حادث میشود

 آشفتگی تلف کنندة انرژی است

 آشفتگی یک پدیدة پیوسته است

 بعدی است -آشفتگی طبیعتاً یک پدیدة سه

 انتشاری بسیار قوی استآشفتگی دارای خاصیت 

 مقیاسهای بزرگ آشفتگی در اعداد رینولدز باال تحت تأثیر لزجت نیستند

 آشفتگی مشخصهای از جریان است

 
 فصل دوّم -2

 مقدمه ای بر فیزیک جریان آشفته

 مقیاس های طول و زمان 

 آبشار انرژی

 معادالت مومنتوم 

 معادلة پیوستگی

 معادلة ورتیسیته

 اسفاده از معادلة ورتیسیته فرآیند آبشار با
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 فصل سوم -3

 انواع متوسط گیری

 متوسط گیری زمانی

 متوسط گیری جمعی

 متوسط گیری مکانی

 معادالت رینولدز

 
 فصل چهارم -8

 جریان های برشی

 جریان های برشی آشفته محصور

 جریان آشفته در یک کانال دو بعدی

 ناحیة دیوار در جریان توسعه یافته در کانال

 تنش های رینولدز در جریان توسعه یافته در کانال

 

 
 فصل پنجم -5

 مدل های ادی ویسکوزیته )ویسکوزیته گردابه ای(

 مدل های صفر معادله ای

 فرضیة طول اختالط پرانتل

 نواقص فرضیه طول اختالط

 

 
 فصل ششم -6

 مدل های متالطم یک معادله ای

 معادله انرژی جنبشی متالطم

 نرژی و انتقال طیفی انرژیانتقال مکانی ا

 معادله انرژی جنبشی جریان متوسط

 نواقص مدل های یک معادله ای

 
 فصل هفتم -7

 مدل های متالطم دو معادله ای

 (1972، الندر و اسپالدینگ )zمعادالت نهایی 

 k-مدل 
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 (Wall Functionsتابع دیوار )

 مدل های رینولدز پایین

 اصالح شده برای جریان هایی با عدد رینولدز پایین k-مدل 

 k-نواقص مدل 

 رینولدز پایین k-مدل 

 پنگو همکارانرینولدز پایین  k-مدل 

 نواقص مدل های دو معادله ای

 

 فصل هشتم

 معادالت مدل تنش های رینولدز

 بررسی تنش های رینولدز در جریان توسعه یافته در کانال

 شدت تالطم

 (RMSمربع) ریشه متوسط

 (Correlationsهمبستگیها ) 
 RSMمدل کردن ترم های مجهول مدل 

 مزایا و معایب مدل تنش رینولدز

 مقایسة مدل های تنش رینولدز با مدل های ادی ویسکوزیته

 مدل شبیه سازی گردابه های بزرگ
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3. Computational modeling of turbulent flows, J.L. Lumley, Advances in Applied 

Mechanics, 18:123–176, 1978. 

 

4. Turbulence, P. Bradshaw, Springer-Verlag, Berlin, 1976. 

 

5. A First Course in Turbulence,H. Tennekes and J.L. Lumley, The MIT Press, Cambridge, 
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 مبحث ردیف

 دیفرانسیلیمعادالت بقاء بفرم انتگرالی و  -1

 
2-  

 رفتار سیال غیر نیوتنی

 
 رئومتری سیال غیر نیوتنی -3

 
8-  

 جریان ارام سیال غیر نیوتنی در لوله ها و مجراها با مقاطع غیر دایره ای

 

 جریان مغشوش سیال غیر نیوتنی درلوله ها و مجراها با مقاطع غیر دایره ای -5

 

 جریان خزشی سیال غیر نیوتنی -6

 
 جریان سیال غیر نیوتنی در محیط متخلخل -7

 
 چگونگی رشدالیه مرزی در جریان سیال غیر نیوتنی -4
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 ریژم های جدید جریانی د رمیکرو سیستم ها 1-2

 مشخصه های جریان میکرو نانو 1-6

 فرض پیوستگی  1-4

 مدلسازی چند مقایسی در جریان های میکرو و نانو -2

 روش دینامیک مولوکولی 2-1

 روش مونت کارلو شبیه سازی مستقیم 2-2

 روش شبکه بولتزمن  2-6

 روش دینامیک ذره استهالکی 2-4
 معادالت حاکم و مدل های لغزشی  -3

 معادالت پایه در دینامیک سیال  6-1

 جریان تراکم پذیر  6-2

 روشهای مرتبه باال 6-6

 جریان های با نیروی محرکه برشی -4

 جریان کوئت:  رژیم جریان لغزشی 4-1

 جریان کوئت:  رژیم گذرا و مولکول آزاد 4-2

 جریان حفره 4-6

 جریان های با نیروی محرکه فشار -1
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 انتقال حرارت در جریان بوازیل میکرو

 انتقال حرارت در جریان کوئت میکرو

 انتقال حرارت  نانو سیال

 جریانهای الکتروسینیتیک  -7

 مقدمه ای بر الکترو دینامیک  7-1

 معادالت حاکم در جریان های الکتروسینیتیک 7-2

 اسمزجریان های الکترو  7-6

 الکتروفورس 7-4

 دیالکتروفروس  7-1

 جریان های با نیروی محرکه کشش سطح  -8

 مفاهیم پایه و معادالت حاکم 8-1

 پمپاژموبینگی حرارتی 8-2

 موبینگی الکتریکی 8-6
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جریان جبابی، جریان اسالگ، جریان مجزا یا الیه ای، جریان حلقوی، روابط مربوط به گذر ازیک الگو بخ یک الگوی 

 دیگر 

 گاز -معادالت حاکم در جریان های دو فازمایع   -2فصل  -2

گاز، مدل جریان همگن، روابط مربوط به  –معادله جرم، معادله ممنتم و معادله انرژی د رجریانهای دو فاز مایع 

 ضریب اصطکاک د رمدل جریان مجزا 

 مدلهای جریان دو فاز  6فصل  -6

، نسبت سرعت دو فاز د رجریان جبابی،  تنش برشی در جریان اسالگ،   , Drift fluxDrift velocity مدل

 تنش برشی در جریان حلقوی
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ر مادون جوشش اشباع، انتقال حرارت مایع تک فاز، شروع جوشش هسته ای، مادون اشباع، افت فشار مقدمه ای ب

 مادون اشباع  در جوشش

 کسر حجمی و افت فشار جوشش مادون اشباع  3فصل  -3

 مادون اشباع  جوششمادون اشباع، افت فشار در  مقدمه ای بر جوشش مادن اشباع، کسر حجمی در جوشش
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 جوشش روی دسته لوله ها ناحیه شار حرارت بحرانی،

 حرارت بحرانی جریان جابجایی اجباری 8فصل  -8

بحرانی با شار حرارت بحرانی ، شار یک نواخت ، عوامل موثر بر رو ی حرارتشار بحرانی جریان اجباری با شار

 حرارت غیر یکنواخت شار

 معیان و تبخیر  9فصل  -9

بخار صفحه ای، میعان فیلمی روی  –فرایندهای اساسی میعان، مکانیزم معیان و تبخیر در فصل مشترک مایع 

 سطح تخت، تاثیر تنش برشی فصل مشترک، میعان قطره ای، گردایان فشار، در سیستم هایی میعان 
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Computational Fluid Dynamics II 

 

 نیاز( )همنیاز پیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   84   

 ندارد           □سفر علمی:                          دارد  ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 

 هدف درس:

 :1رئوس مطالب

 مبحث ردیف

 مقدمه ای بر دینامیک سیاالت محاسباتی -1
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 برای طراحی، دینامیک سیاالت محاسباتی چیست؟محاسباتی به عنوان ابزاری 

 

 معادالت حاکم در دینامیک سیاالت   -2

معادالت پیوستگی، ناویر استوکوس ، انرژِی، معادالت اویلر، شرایط مرزی فیزیکی، تعبیر فیزیکی معادالت، روش 

دیفرانسیل جزئی، معادالت عمومی برای تعیین تقسیم بندی معادالت دیفرانسیل جزیی، رفتار ریاضی، معادالت 

 هذلولی، سهموی، و بیضوی
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 مفاهیم گسسته سازی اختالف محدود -4
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 مفاهیم گسسته سازی اختالف محدود معادالت هذلولی -1

 درجه دوم  الت هذلولیروشهای صریح ، روش سریع مک کورمک، روش های غیر صریح، روش مشخصه بزای معاد
 مفاهیم گسسته سازی اختالف محدود بیضوی -3

 1معادله الپالس دو بعدی، روش های تکراری برای حل سیستم معادالت جبری خطی، حل سیستم معادالت 

 قطری
 مفاهیم گسسته سازی حجم محدود -7

برای کمیت های برداری و اسکالر،  شبکه بندی هم مکان برای کمیت های برداری و اسکالر شبکه بندی جا بجا شده

روش حجم محدود یک بعدی نفوذ دائم ، روش حجم محدود دو بعدی نفوذ دائم، روش حجم محدود سه بعدی نفوذ 

 دائم
 مفاهیم گسسته سازی اختالف محدود برای جمالت جابجایی و نفوذ -8

، روش اختالف مرکزی، خواص روش روش حجم محدود برای معادالت دو بعدی  جابجایی و نفوذی در حالت دائم

شرط نسبت انتقالی به نفوذی( ، روش آپویند، روش ترکیبی  -های گسسته سازی ) شرط بقایی، شرط همگرایی

 PISO, SIMPLEC, SIMPLEالگوریتم حل به روش  QUICK آپویند و مرکزی، روش قانون توانی، روش

 ئم مفاهیم گسسته سازی حجم محدود در جریانهای غیر دا -9

روش سریع و غیر سریع حجم محدود برای معادالت یک بعدی، روش غیر سریه برای معادالت دو بعدی و سه 

   PISO .SIMPLEبعدی، الگوریتم حل توسط روش 
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 هدف درس:

هوافضا و  یاز کاربردها درمهندس یاریدر بس یتراکم پذیر هدف اصلی این درس است. جریان های تراکم پذیرانهایرآشنایی با ج

مثالها ،  نیو پخش کننده است.  عالوه بر ا نی، تورب ها، کمپرسور ها در نازل انیجر ،نمونه هااین از  یشوند. برخ یم دهید کیمکان

 نیدر همه ا باًیشوند. تقر یم دهید ی فراصوتماهایهواپ جریان خارجی مثل جریان عبوری از  کینامیرودیآ دریتراکم پذیر انهایجر

هایی مثل انفجار، سوزش، و  دینامیک گاز در تحلیل پدیدهاست.  سیالکاریمخلوط گازها(  ایاز گازها  گرید یبرخ ایکاربردها ، هوا )

رو  نیاست و از ا ادیز اریدهد بس یرخ م تراکم پذیر انیکه در آن جر یدسمهن ی، دامنه کاربردها نینابرابامواج شوک کاربرد دارد.

 است. یمهندسان ضرور یبرا ریتراکم پذ انیجر ییایاز پو یدرک روشن

 :1رئوس مطالب

 مبحث ردیف

1- 

 

 فصل اوّل : معادالت اساسی جریان تراکم پذیر

 سیاالت: مایعات و گازها

 پیوستگی

 معادالت حرکت

 معادله حالت

                                                 
 به تعداد الزم سطر اضافه شود.1
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 معادالت بقاء به فرم انتگرالی

 

 فصل دوّم : انتشار امواج -2

 مقدمه

 انتشار امواج در محیط االستیک

 سرعت صوت

 جریان های زیر صوت و فراصوت

 عدد ماخ

 

 

 سوم : جریان آیزنتروپیک یک گاز کاملفصل  -6

 مقدمه

 جریان زیر صوت و فراصوت در یک شیپوره همگرا 

 جریان زیر صوت و فراصوت در یک شیپوره همگرا واگرا

 خواص سکون 

 

 

 فصل چهارم : موج های ضربه ای عمودی ایستا -4

 مقدمه

 نحوه تشکیل موج ضربه ای عمودی

 ی ایستامعادالت حاکم بر موج ضربه ای عمود

 واگرا –موج ضربه ای عمودی در یک شیپوره همگرا 

 واگرا -پخش کننده فراصوت همگرا 

 

 فصل پنجم : امواج ضربه ای عمودی متحرک -1

 مقدمه

 امواج ضربه ای عمودی متحرک

 انعکاس امواج ضربه ای عمودی 

 

 

 فصل ششم : امواج ضربه ای مایل -3

 مقدمه

 معادالت حرکت موج ضربه ای مایل
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 انعکاس های موج ضربه ای مایل

 

 
 فصل هفتم : جریان پرانتل مایر -7

 مقدمه

 انبساط و انقباض تدریجی

 مایر –معادالت حرکت برای یک بادبزن انبساطی پرانتل 

 انعکاس ها

 
 فصل هشتم : کاربرد امواج و بادبزن انبساطی -4

 مقدمه

 موج ضربه ای مایل در یک پخش کننده

 جریان خروجی از یک شیپوره 

 باله های مافوق صوت

 
 

 فصل نهم : جریان همراه با اصطکاک -9

 مقدمه

 جریان خط فانو

 روابط مربوط به جریان خط فانو

 جریان در یک شیپوره و مجرا با سطح مقطع یکنواخت

 جریان آدیاباتیک همراه با اصطکاک و تغییر سطح مقطع

 
 فصل دهم: جریان همراه با انتقال گرما  -12

 مقدمه

 جریان خط رایلی

 خط رایلی و فانو T-sموج عمودی در یک دیاگرام 

 جریان همراه با انتقال گرما و نغییر سطح مقطع

 جریان همراه با اصطکاک و انتقال گرما

 
 فصل یازدهم : معادالت حرکت برای جریان های چند بعدی -11

 مقدمه

 پیوستگیمعادلة 
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 معادلة مومنتوم

 معادلة انرژی

 جریان غیرچرخشی

 معادلة کروکو

 پتانسیل سرعت

 معادلة حرکت بر حسب پتانسیل سرعت
 فصل دوازدهم : حل دقیق  -12

 مقدمه

 جریان های ساده

 انتقال هودوگراف

 جریان حول گوشه ها

 جریان صوتی
 فصل سیزدهم: خطی سازی -13

 مقدمه

 پتانسیلخطی سازی معادله 

 جریان زیر صوت عبوری از کانال موجدار

 قوانین تشابه برای جریان زیرصوت

 جریان فراصوت عبوری از کانال موجدار

 جریان فراصوت عبوری از باله های نازک
 فصل چهاردهم : مشخصه ها  -18

 مقدمه

 خواص مشخصه ها

 تئوری مشخصه ها

 روش های محاسباتی

 طراحی شیپوره فراصوت
 جریان یا اعمال میدانهای الکتریکی و مغناطیسیپانزدهم:فصل  -15

 آثار گاز حقیقیفصل شانزدهم: -16

 دینامیک گازهای رقیقفصل هفدهم: -17
 اندازهگیری در جریان تراکم پذیرفصل هیجدهم: -18
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 :1رئوس مطالب 

 مبحث ردیف

تعادل بین تولید و مصرف انرژی را برقرار می سازد. در بیشتر اوقات که مصرف ذخیره سازی انرژی روشی است که  -1

انرژی با تقاضای زیادی روبروست محدودیت های تولید انرژی وجود دارد و لذا با استفاده از سیستم های ذخیره 

شده به عنوان  سازی انرژی می توان انرژی را در اوقات کم مصرف ذخیره و در ساعات اوج مصرف از انرژی ذخیره

                                                 
 به تعداد الزم سطر اضافه شود.1
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سیستم کمکی به همرا سایر منابع انرژی استفاده نمود. در این درس مدیریت انرژی و ذخیره سازی انرژی به شکل 

های انرژی حرارتی ، انرژی مکانیکی و انرژی الکتریکی و شیمیائی مورد بحث قرار می گیرد. اهمیت استفاده از 

ب بودن منابع انرژی بویژه انرژی های خورشیدی و باد و همچنین سیستم های ذخیره ساز انرژی با توجه به متناو

غیر هم زمانی پیک تقاضای انرژی با پیک تولید انرژی مورد بحث قرار خواهد گرفت. دانشجویان عالقمند به این 

کید درس الزم است دروس مرتبط مانند ترمودینامیک، انتقال حرارت، مکانیک سیاالت و شیمی را گذرانده باشند. تا

بیشتر این درس بر ذخیره سازی انرژی حرارتی )انرژی گرمائی/سرمائی( خواهد بود اگر چه موارد ذیل مورد توجه 

 خواهند بود.

 ذخیره سازی انرژی گرمائی

 دخیره سازی انرژی شیمیائی

 ذخیره سازی انرژی مکانیکی

 ذخیره سازی انرژی الکتروشیمیائی

 ذخیره سازی انرژیاستفاده از تکنولوژی های نوین در 

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ندارد 12 6 2

 

 منابع اصلی:
1-Ibrahim Dincer, Marc A. Rosen, Themal Energy Storage, Systems and Applications, , John 

Wiley & Sons, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دکتریدوره: 

 مهندسی مکانیکرشته: 

 گرایش: تبدیل انرژی 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازه گیری پیشرفتهروشهای 

Advanced Measurement, Instrumentation  
 نیاز( )همنیاز پیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   84   

 ندارد           □سفر علمی:                          دارد  ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

 □ندارد           آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 

 هدف درس:

 :1رئوس مطالب

 مبحث ردیف

 مقدمه ای بر معرفی وسائل اندازه گیری، دسته بندی آنها و مشخصه های وسائل اندازه گیری- -1

                                                 
 به تعداد الزم سطر اضافه شود.1
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مقدمه ای بر انواع خطا ها در اندازه گیری های تجربی، عدم قطعیت در پارامتر های اندازه گیری و انتشار عدم  - -2

 قطعیت در پارامترهای مرکب

 

 روش های تجربی و انجام آزمایشات در فرآیندهای طراحی آیرودینامیک، مکانیک سیاالت و انتقال حرارت جایگاه - -6

 
فلسفه انجام آزمایشات در تونل باد به عنوان یکی از متداولترین تجهیزات قابل استفاده در مشخص نمودن ویژگی  - -4

 های سیال

 
رژیم جریان و دامنه کاربرد آن و بررسی تجربیات جهان در حوزه  تقسیم بندی تونل باد از نظر مسیر جریان، -  -1

 انجام آزمایشات تونل باد

 
بررسی نکات مهم در طراحی تونل باد، روش طراحی مدل برای انجام آزمایشات تونل باد )نسبت انسداد و سایر  - -3

 پارامترهای مهم(

 
)یکنواختی جریان، زاویه جریان،   ی کیفیت جریان تونل بادبررسی موارد مهم در کالیبراسیون تونل باد و بررس - -7

 الیه مرزی، نشتی جریان(

 
معرفی توربوالنس جریان از دیدگاه تجربی )تعریف توربوالنس، اثرات توربوالنس، منابع تشکیل دهنده توربوالنس،  - -8

 اندازه گیری توربوالنس(

 
 مفهوم اعداد بی بعد پرکاربردمعرفی نیروهای مهم در جریان سیال و تبیین  - -9

 
 tripped Boundary Layerمحدودیت رینولدز در تونل باد و  - -11

 
 اندازه گیری دنباله جریان و محاسبه افت ممنتوم - -11
 روش های آشکارسازی جریان در تونل باد - -12

 
 اندازه گیری فشار در تونل باد، مانومتر، بارومتر، ترنسدیوسرهای فشار و بردهای آنالوگ به دیجیتال - -16

 
 )دامنه کاربرد، اصول عملکرد(  سرعت سنج سیم داغ و نحوه عملکرد، روند داده برداری و تحلیل نتایج - -16

 



 

 

 

 دکتریدوره: 

 مهندسی مکانیکرشته: 

 گرایش: تبدیل انرژی 

 

43 

 

 کالیبراسیون آنمعرفی کاوشگر پنج حفره و اصول عملکرد و نحوه  - -14

 
 ( و اصول عملکرد آنLDAمعرفی دستگاه جریان سنج لیزری ) - -11
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 :1رئوس مطالب

 مبحث ردیف

 مروری بر ترمودینامیک احتراق و تعادل شیمیایی 1فصل  -1

تعریف عمومی، استو کیلو متری، آنتالپی، تشکیل، انرژی های پیوند و تشدید، محاسبه خواص گاز ایده آل، آنتالپی 

، تعادل جزئی،   Lechaetelirاحتراق و ارزش حرارتی، دمای شعله، آدیا باتیک، تعادل شیمیایی، ثابت تعادل، اصل 

 تعادل کامل، کدهای محسباتی تعادل شیمیایی
 

 سینیتیک شیمیایی و مکانیزم های مهم 2فصل -2

طبقه بندی واکنش های شیمیایی، مقدمه ای بر نظریه برخورد، معادله آرنیوس، ثابت سرعت واکنش، واکنش های 

،مقیاس زمانی شیمیایی، مکانیزم زنجیره ای، قوانین مربوط به نرخ واکنش، نرخ تولید خالص، تقریب حالت پایدار 

، H2، محدودیت انفجار H2- O2های واکنش، تجزیه و تحلیل حساسیت، تجزیه و تحلیل جریان واکنش، مکانیسم
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مساله استفان، انتشار چند جزئی، معادالت کلی واکنش سیستم چند جزئی، معادالت انرژی ساده، فرمول بندی 
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پیشرو و پسرو با دقت های مرتبه باال، اختاف های  مرکزی ، روش های مختلف سری تیلور ، اختاف های محدود 

 گسسته سازی مشتقات

 فصل دوبرون یابی و میان یابی  -2

مقدمه، میانیابی با روش تیوتن، گریگوری، میانیابی با روش اختالف مرکزی، میانیابی با فواصل غیر مساوی، چند 

چند جمله ای های النگراژ میانیابی چپیچف چند جمله ای های  چپیچف،  جمله ها ی النگراژ، میانیابی چپیچف،

 میانیابی  با توابع مرتبه سه، برونیابی

 
 ریشه معادالت  6فصل  -6

رافسون، استفاده  –رافسون، بهبودروش نیوتن  -ریشه معادالت  با روش تقسیم فاصله ریشه معادالت با روش نیوتن 

رافسون، تعیین ریشه ها با میانیابی معکوس، روش های خاص برای تعیین  –نیوتن از اختالف بجای مشتق در روش 

 ریشه های چند جمله ای
 حل هم زمان معادات جبری خطی و ماتریس معکوس -4

جردن، ماتریسها تحت شرایط نادرست و مجموعه  –عملیات مربوط به ماتریسها، حذف گوسی، حذف گوس 

  Relaxationسیدل و مفهوم  -معادالت، روش تکراری گوس، 

 انطباق منحنی بر نقاط مجزا با روش حداقل مربعات، تقریب توابع پیوسته با روش چپیچف 1فصل  -1
 انتگرال عددی -3

 مقدمه انتگرال توابع با روش ذوزنقه، روش سیسمون، روش گوس، انتگرال چند گانه، انتگرال توابع با حدود نامعین 
 حل عددی معادالت دیفرانسیل معمولی 7فصل  -7

کوتا، روش های پیشگو  –مقدمه، مسائل با مقادیر اولیه، روش اویلر، خطای قطع، همگرایی و پایداریی، روش رانج 

 حل همزمان دسته معادالت دیفرانسیل معمولی، مسائل با مقادیرمرزی تصحیح، 
 بردارها و مقادیر ویژه ماریس 8فصل  -8

، روش توانی، تشابه و تغییر شکل های متعامد، روش ژاکوبی  HX= CXبه  AX= CBXمقدمه، تبدیل مسائل  
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 و برشی( 

 ورتیسیتی و سیر کوالسیون -2-6
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 نگاشت همدیس 4-1

 ایرفویل متقارن و نامتقارن  4-3

 ژوکوفسی و محاسبه ضریب لیفت 
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 الیه مرزی الیه ای -7 -7
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 تانسوری در مختصات غیر دکارتی، تانسورهای ایزو ترپ

 تحلیل تنش -2
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کریشهف دوم و معادالت  -وپیوال –تنشهای گوشی، پیوال، کریشهف اول –استوکس  –معادالت نویه  –تعادل نویه 
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