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 ف کلی :اهدا

 نماید.قوانین حاکم بر آن و خواص قیزیکی سیاالت  کسب دانش در خصوص .1

 کند.نیروی وارد بر سطوح مستغرق و  آحاد و وسائل اندازه گیری فشارکسب اطالعات الزم در باره  .2

 کسب نماید.دینامیک سیاالت یا هیدرودینامیک تحلیل  را برای الزم توانایی.3

 را کسب نماید. و جریان های ناماندگار ترمودینامیکسیاالت تراکم پذیر و قوانین . توانایی در تحلیل 4

 : در راستای هر هدف کلی، به اهداف رفتاری زیر دست یابند اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید
  بداند.تبدیل واحدها و آحاد فیزیکی را در سیستمهای مختلف    .1-1

 را تشریح نماید.یک یک سیال و مسائل مربوط به آن لزجت سیستمات .2-1

 داشته باشد.خواص فیزیکی سیال نظیر جرم مخصوص، حجم مخصوص و ثقل مخصوص آشنایی با  .3-1

 را حل نماید. و فشار بخار  مویینگیمسائل ساده مربوط به تراکم پذیری، کشش سطحی ، خاصیت . 4-1

 را تحلیل نماید. ابعاد مقداری است ثابتفشار در یک نقطه از سیال در تمامی . 5-1

 بر آن را تحلیل کند. تغییرات فشار در عمق سیال و روابط حاکم. 6-1

 را بداند.واحدهای بیان فشار سیاالت و ابعاد آنها  .1-2

 را بشناسد.رکز سطح و مرکز حجم مدستگاههای اندازه گیری فشار . 2-2

 تحلیل کند.را  نآت و معادالحجم و مرکز سطح . 3-2

 را تحلیل نماید.لنگر دوم یا ممان اینرسی معادالت مربوط به اشکال هندسی متعارف . 4-2

 را تشریح نماید. مفهوم حاصل ضرب اینرسی و معادله آن. 5-2

 نماید.تحلیل را محل وارد شدن نیرو به سطوح افقی و ل نیروی وارد بر سطوح افقی مستغرق . ک6-2

 نماید.تحلیل را مستغرق   منحنیو  سطوح مورب ل نیروی وارد بر. ک7-2

 نماید.تحلیل را مفهوم منشور فشار و تشریح مختصات نقطه وارد شدن نیرو به سطوح منحنی . 8-2

 را تشریح نمایدمسائل مربوط به دریچه های مستغرق و نیروی وارد بر سطوح مورب را با استفاده از مفهوم منشور فشار . 9-2

 اید.را تعریف نمتعادل اجسام شناور و غوطه ور و وری نیروی شنا. 10-2

 مسائل مربوط به نیروی شناوری و تعادل را حل نماید.و تعادل خطی و چرخشی اعم از پایدار ، ناپایدار و بی تفاوت . 11-2

 را تعریف نماید. ناپذیریمفاهیم تحول، برگشت پذیری و برگشت و  متدهای بررسی حرکت سیاالت، مفهوم حجم معیار .1-3

 را تشریح کند. اصول و معادالت حرکت سیالو همچنین قوانین حاکم بر جریان سیاالت و انواع جریان . 2-3

 معادله پیوستگی و قانون بقاء جرم را با استفاده از مفهوم سیستم بدست آورد بدست آورد.. 3-3

 تبیین نماید.یک جریان ماندگار معادله اولر روی یک خط جریان را برای حالت کلی و برای . 4-3

 را حل کند.ضریب تصحیح انرژی در معادله برنولی و معادله برنولی از معادله اولر . 5-3

 را حل نماید.افت انرژی در پره های ثابت و متحرک و با استفاده از قانون دوم نیوتن  برنولی معادله. 6-3

  را تشریح نماید. ویسباخ  -معادله دارسیعدد رینولوز و . 1-4

 را فراگرفته باشد.جریان و نوع آن دزعدد رینولو  اصطکاک دارسی از دیاگرام مودی استخراج ضریب. 2-4

 داشته باشد.قانون گاز کامل و همچنین  دزمسائل مربوط به عدد رینول. آگاهی از 3-4

 ته باشد.داش مسائل مربوطهو حل گاز کامل و  ون دوم ترمودینامیکقان. آگاهی از 4-4

 را بداند.معادله اولر برای جریان ناماندگار و عوامل بوجود آورنده جریان ناماندگار . 5-4
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 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

 دکتر دادبان آنبررسی خواص قیزیکی کلیات مربوط به سیاالت و  12-10   20/06/95 1

 دکتر دادبان فشار هیدرواستاتیکی  وسکون سیاالت و قوانین حاکم بر آن  12-10   27/06/95 2

 دکتر دادبان و ابعاد آنها  واحدهاو  آحاد و وسائل اندازه گیری فشار 12-10   03/07/95 3

 دکتر دادبان مستغرق مورب، افقی و منحنی نیروی وارد بر سطوح  12-10   10/07/95 4

 دکتر دادبان مفاهیم تعادل و سکون نسبی  12-10   17/07/95 5

 دکتر دادبان دینامیک سیاالت یا هیدرودینامیک مقدمه ای بر  12-10   24/07/95 6

 دکتر دادبان روابط پیوستگی ، انرژی و مقدار حرکت 12-10   01/08/95 7

 دادباندکتر  شار، جریان های ورقه ای و آشفتههیدرولیک مجای تحت ف تعطیل   08/08/95 8

 دکتر دادبان افت فشار در لوله ها شامل افت ناشی از طول و افت ناشی از اتصاالت 12-10   15/08/95 9

 دکتر دادبان خط شیب انرژی و خط شی هیدرولیکی 12-10   22/08/95 10

 دکتر دادبان م پذیر و قوانین ترمودینامیک سیاالت تراک 12-10   29/08/95 11

 دکتر دادبان تغییرات سطح مقطع و  درون مجرا سرعت جریان گاز 12-10   06/09/95 12

 دکتر دادبان جریان در شیپوره های هم گرا و واگرا 12-10   10/09/95 13

 دکتر دادبان جریان ناماندگار و معادالت مربوطه  12-10   13/09/95 14

 دکتر دادبان شکل  Uنوسان سیال در لوله  12-10   20/09/95 15

 دکتر دادبان تشریح پدیده ضربه قوچ و فوانین حاکم بر آن  12-10   04/10/95 16

 دکتر دادبان آزمون 12-10   11/10/95 17
 
 مسائل مربوطه از وسایل کمک آموزشی دیتا پروژکتور، پرسشوپاسخ و حل سخنرانی، استفاده روش تدریس : 

 همراه تلفن از استفاده عدم -تکالیف انجام غیاب، و حضور سیاست ها و قوانین کالس :

 

 درسی تکالیف و مسائل حل : ایف و تکالیف دانشجوظو

 

 :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

 درصد. 85:  تشریحی صورت به ترم پایان امتحان  - درصد10: کالس در امتحان- د،درص 5:   کالس در مساله حل و کوئیز

 18/10/95ساعت   شنبه 8-10 در طول ترم و پایان ترم :اریخ امتحانات ت

 

 منابع مطالعه 

 منابع اصلی :

  .1364مکانیک سیاالت و هیدرولیک، حسن مدنی، انتشارات جهاد دانشگاهی،  -1

2. Open channel hydraulics, V. T. Chow, McGraw-Hill, 1959.  

3. Fluid mechanics and hydraulics, R. V. Giles, McGraw-Hill, 1977.  

4. Hydraulic, A.L. Simon, 3rd ed., Johnwiley & Sons pub. 

5. Open Chanel Hydraulics, R.H. French 

6. Open Chanel Flow, F.M. Henderson, Mc Millan pub 

 منابع برای مطالعه بیشتر :
7. Open Chanel Hydraulics, (Vente Chow), Mc Graw، Hill 

8. Water supply and sewerage, steel & Mc Ghee, Mc Grow Hill 

9. Water and Wastewater Engineering, casey 
 


