
سمه تعالیب  

 

۲طرح درس مکانیک سیاالت   

۲تعداد واحد:   

۱۳۹۷-۱۳۹۸سال تحصیلی   

 

 

 

 

 نحوه ارزشیابی:

  ۳۰٪:  ترممیانامتحان 

 ۷۰رم : تایانامتحان پ٪ 

 حل تمرین عالوه بر آنچه در کالس ه شده در این درس و عم از سخنرانی در خصوص مباحث ارائکالسی انه فعالیت هرگو

 به عنوان نمره اضافی محسوب شود. تواندمطرح شده می

 

 

  :ه شدههای ارائسر فصل

 

 :مخلوط کردن مایعات در مخازن 

 های اول تا سومهفته -

های افزایش مقیاس سیستمو  محاسبه توان مصرفی همزن ها -انواع میکسرها -مابعات و تجهیزات آن آشنایی با عملیات اختالط -

 اختالط مایعات

 هاها و لولهدر کانال جریان سیال تراکم پذیر: 

 های چهارم تا هفتمهفته -

سرعت  -کمپرسورها -ال در یک لوله افقیجریان همدمای گاز ایده -روابط انرژی و حالت -هاجریان سیال تراکم پذیر در خط لوله -

 عدد ماخ و جریان ایزنتروپیک -صوت

 ؛جریان دو فازی بصورت مختصر 

 هشتم هفته -

 های دو فازی معادالت اساسی جریان -های دوفازیمتغیرهای مورد استفاده در جربان -هالولههای دو فازی در جریان -



 ؛گیری جریان و فشارآشنایی با وسایل اندازه 

 های نهم تا دوازدهمهفته -

های در کانال گیری جریانوسایل اندازه -ونتوری، شیپوره جریانی، زانویی و روتامتر ،آشنایی با اریفیس -گیری سرعتوسایل اندازه -

 اپایدارگیری زمان تخلیه مخزن در حالت ناندازه -رو باز

 بررسی حرکت سیال در حضور ذرات جامد: 

 های سیزدهم تا شانزدهمهفته -

حرکت سیال بر روی  -ته نشینی با مانع -محاسبه ضریب دراگ -سرعت حد -حاکم بر حرکت یک بعدی ذره در سیالمعادالت  -

 لی شدهبستر سیال و بسترهای سیا
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ه دهنده: مژگان ذاکری       ارائ  

 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان


