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 آموزد(:درس )مواردی که دانشجو در پایان این دوره می ات اصلیموضوع 
 ت ساکن و متحرکسیاال در تنش، عمومی سیاالتویژگیهای محیط پیوسته، و  تعریف سیال -

 نیروی شناوری، سیال در ور غوطهمنحنی  و مسطح سطوح بر وارد  هیدرواستاتیک نیرویسیاالت،  استاتیک -

 )اولری، الگرانژی( دیدگاههای مطالعه حرکت سیالدینامیک سیاالت،  -

معادله پیوستگی، قانون اندازه -)قانون بقای جرم محدودی سیستم ها و حجم کنترلهای قوانین اصل ،معادله انتقال رینولدز -

 معادله برنولی، (قانون اول ترمودینامیک ،لنگر اندازه حرکتقانون حرکت خطی، 

، هندسی)تشابه تشابه (، ، عدد ماخعدد وبر، عدد فرودعدد اولر، ، عدد رینولدز) گروههای بی بعد مهم ،تحلیل ابعادی -

 سینماتیکی، دینامیکی(

  بار آبی، ها در لوله و آشفته آرامجریان  -

 باال برو  رانش، نیروی آشفته(/)خطی الیه مرزی -
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 :تقویم درس 
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 آب مهندسی در ایرانیان نقش سیاالت، مکانیک تاریخچه عمران، مهندسی در سیاالت
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 // مانومتری و فشار گیری اندازه سیاالت، استاتیکهیدرواستاتیک:  5
 // فشار انتقال تراکم، قابل سیال در فشار تغییراتهیدرواستاتیک:  6
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 تراکم قابل غیر سیال در ور غوطه مسطح سطوح بر وارد  هیدرواستاتیک نیرویهیدرواستاتیک:  7

 فشار منشور ساکن،

 4فصل 

 // ور غوطه منحنی سطوح بر وارد هیدرواستاتیک نیروی سیال، معادل ارتفاعهیدرواستاتیک:  8

5 
 // ور غوطه و شناور اجسام پایداری هیدرومتر، شناوری، مرکز شناوری، نیرویهیدرواستاتیک:  9

 // سیاالت انتقال 10

6 
 // سیاالت دوران 11

 5فصل  سرعت میدان، (4تا  1)فصول  1کوئیز/میان ترم  12

7 
 // تمایل خط جریان، خط جریان، مسیر 13

 // چرخشی غیر جریان جریان، ذره یک شتاب ،(الگرانژی/اولری) سیال حرکت مطالعه یدگاههاید 14
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 6فصل  کنترل حجم و سیستمدر تحلیل  رینولدز ادله انتقالمع 15

 پیوستگی(، معادله-جرم بقای قانون) محدود کنترلهای حجم و ها سیستم اصلی قوانین دبی، 16

 جرم بقای قانون دیفرانسیلی فرم

// 
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 دیفرانسیلی فرم، قانون اندازه حرکت خطی() محدود کنترلهای حجم و ها سیستم اصلی قوانین 17

 (اولر معادله) قانون اندازه حرکت خطی قانون

// 

 // (لنگر اندازه حرکت قانون) محدود کنترلهای حجم و ها سیستم اصلی قوانین 18

10 
 // اینرسیال غیر کنترل حجم 19
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11 
 // معادله برنولی 21

 8فصل  بعد بی گروههای، (7تا  5)فصول  2کوئیز/میان ترم  22

12 
 //  Hunsaker & Rightmire روش باکینگهام، π تئوری  ابعادی، تحلیل 23

 // (ماخ عدد وبر، عدد فرود، عدد اولر، عدد رینولدز، عدد) مهم بعد بی گروههای 24

13 
 // (دینامیکی سینماتیکی، هندسی، تشابه) تشابه 25

 9فصل  پویسلی-هیگن معادله برنولی، شده اصالح معادله آشفته، و آرام جریان 26

14 
 // موضعی های افت مودی، دیاگرام، ها لوله در جریان 27

 //  مسیره چند ترکیبی، های لوله هیدرولیکی، تراز خط انرژی، خط آبی، بار 28

15 
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 ها یک ساعت و نیم خواهد بود.طول مدت کالس  توضیحات:



 

 

 موارد کمک درسی:قویم ت 

 طول ترمامتحان  تمرینات هفته
 پایانامتحان 

 ترم

1    

1 سری 2    

3    

2 سری 4     

  (4 تا 1 فصول) 1کوئیز/میان ترم   5

3 سری 6     

7    

4 سری 8    

9     

5 سری 10    

  (7تا  5)فصول  2کوئیز/میان ترم    11

6 سری 12    

13     

7 سری 14    

15    

  (10تا  8)فصول  3کوئیز/میان ترم   16

 پایان ترم   
 توضیحات:

 .حداکثر تا زمان برگزاری کوئیز/میان ترم مربوطه می باشدها مهلت ارائه تمرین -

 کوئیز/میان ترم ها با اعالم قبلی برگزار شده و مجموعا تمام مباحث ارائه شده را پوشش می دهند. -

قرار داشته  به همراه پاسخ نهایی )بدون راه حل( در وب سایت استاد درس (1393تا  1381 از سالسواالت امتحانات دوره های گذشته )تمام  -

پس از برگزاری امتحان تشریحی پایان ترم همچنین و  مورد( 3) میان ترم ها/تشریحی کوئیزهاپاسخ ضمنا  .استدانشجویان  دسترسدر  و

 شود:قرار داده میدر وب سایت امتحان  اتجلس

http://wp.kntu.ac.ir/soltanpour/Online Courses.html 

 و سایر ابزار کمک آموزشی: نرم افزارها 
و به شکل مبسوط بر روی  powerpointارائه شده و مسائل نمونه هر مبحث در کالس بدون استفاده از  powerpointفصول درس با  -

های درس در وب سایت استاد قرار داشته و به شکل آزاد در دسترس دانشجویان دانشکده و سایر   Powerpointتخته حل می شوند. 

 د:دانشگاهها قرار دار

ttp://wp.kntu.ac.ir/soltanpour/Online Courses.htmlh 

                        

 


