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  بهداشت دانشکده

 ترمی طرح درس

 

  سومترم  دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت محیط :مخاطبان      هیدرولیک                     آزمایشگاه  عنوان درس:

  هر هفته شنبه ها 16تا 14 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                      کارگاهیواحد  1 :واحد تعداد

  دکتر انور اسدي مدرس:              99-00تحصیلی  اولشنبه ها نیمسال سه  4تا  2زمان ارائه درس:  

   مکانیک سیاالت: درس و پیش نیاز

  

توزیع دانشجویان در پایان این دوره با اصول هیدرولیک آشنا شده و بتوانند پایه اي براي درك دروس انتقال و  هدف کلی درس:

  آب و جمع آوري فاضالب باشد.

 
  اهداف کلی جلسات (هر هدف براي یک جلسه):

 سیاالت، وزن مخصوصفیزیکی خصوصیات سیاالت شامل: تعریف کلی سیاالت، خصوصیات آشنایی با  . 1

 خصوصیات سیاالت شامل: ، تعریف ویسکوزیته، انواع ویسکوزیته، ویسکوزیمترآشنایی با  . 2

 جهت پیدایش حداکثر جریان یا سرعتجریان در مجاري روباز: اصول کلی حرکت جریان در مجاري روباز، خصوصیات کانالها  . 3

 انرژي مخصوص و عمق بحرانی، محاسبات شرایط جریان بحرانی در هر نوع کانال آشنایی با . 4

 جریان هاي ناپایدارآشنایی با  . 5

 ه اي و غشایی، جریان ماندگار اصول حرکت سیاالت شامل: جریان الیآشنایی با  . 6

 تئوري برنولی براي سیاالت غیر قابل تراکم، محاسبات مربوط به فشار ناشی از سرعت، حل مسائل تمریناتآشنایی با  . 7

 کاربرد رابطه ي برنولی، عدد رینولدز، حل مسائل و تمریناتآشنایی با  . 8

 حل مسایل و تمرینات مربوط به انواع روزنه ها ریفیس، فرمولهاي مربوطه،تعریف اوریفیس، انواع او جریان در اوریفیسها شامل:آشنایی با  . 9

 حل مسایل مرتبط با انواع شیپوره ها و روزنه ها و نازل ها  . 10

 (بصورت مجازي)  و حل مسایل مربوطهپارشال فلوم با  ییآشنا . 11

 سرریز هاي متداولریاضی و اثبات روابط  سرریزهاآشنایی با  . 12

 انواع سرریز هاي متداول تمریناتحل مسائل و  . 13

 آشنایی با جریان سیاالت در لوله ها . 14

 قوانین مربوط به حرکت آب در کانالهاي بسته آشنایی با  . 15

 آشنایی با اتصال لوله ها به صورت موازي و فرمول هاي مربوطه و حل مسایل مرتبط . 16

 مرتبط  آشنایی با اتصال لوله ها به صورت سري و فرمول هاي مربوطه و حل مسایل . 17

 ايآشنایی با اتصال لوله ها به صورت ترکیبی و انشعاب لوله . 18

 بازروباز  مربوط به کانالهاي کلیاتآشنایی با  . 19

 آشنایی با انوع سطح مقطع هاي جریان در کانال هاي روباز و روش اندازه گیري جریان در کانال هاي روباز . 20

 آشنایی با انرژي ویژه، عمق بحرانی و پرش هیدرولیکی در کانال هاي روباز  . 21

 حل مسایل مرتبط با پرش هیدرولیکی و انرژي ویژه در کانال هاي روباز  . 22
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 آشنایی با تعیین بهترین سطح مقطع هیدرولیکی در کانال هاي روباز (قسمت اول) . 23

 هاي روباز و حل مسایل مربوطه(قسمت دوم)آشنایی با بهترین سطح مقطع هیدرولیکی در کانال  . 24

 حل مسایل و تمرینات از همه قسمت هاي درس و رفع اشکال مطالب عنوان شده . 25

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 
  وزن مخصوص االت،یس اتیخصوص االت،یس یکل فیشامل: تعر االتیس اتیبا خصوص ییآشنا هدف کلی جلسه اول:

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

 .اهمیت درس را درك کند 

 سرفصل دروس و هدف کلی را توضیح دهد 

 .منابع اصلی و فرعی درس را فهرست کند 

 .اصطالحات مربوط به سیاالت را تعریف کند 

 .خصوصیات سیاالت را بیان کند 

  متریسکوزیو ته،یسکوزیانواع و ته،یسکوزیو فیشامل: ، تعر االتیس اتیبا خصوص ییآشنا :هدف کلی جلسه دوم

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

  .روابط مربوط به چگالی سیاالت را بداند 

 .روابط مربوط به دانسیته حجمی سیاالت را بداند 

  .روابط مربوط به دانسیته وزنی سیاالت را بداند 

 .روش اندازه گیري ویسکوزیته (ویسکوزیمتر) را توضیح بدهد 

 انیحداکثر جر شیدایکانالها جهت پ اتیروباز، خصوص يدر مجار انیحرکت جر یروباز: اصول کل يدر مجار انیجر جلسه سوم:هدف کلی 

  سرعت ای

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

 .جریانهاي دائمی و غیر دائمی را شرح دهد 

 .جریانهاي یکنواخت و غیر یکنواخت را شرح بدهد 

  شرح بدهد.جریان آرام و آشفته را 

 .جریان تحت بحرانی، فوق بحرانی و بحرانی را شرح بدهد 
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 ویلیامز را بداند. -مهمترین معادالت مورد استفاده در کانال ها شامل معادله شزي، معدله مانینگ و معادله هزن  

جهت پیدایش حداکثر جریان در مجاري روباز: اصول کلی حرکت جریان در مجاري روباز، خصوصیات کانالها  هدف کلی جلسه سوم:

 جریان یا سرعت

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

 .انواع خصوصیات کانال هاي روباز را بداند 

 .بهترین مقطع کانال مستطیلی را محاسبه کند 

  .بهترین مقطع در کانال ذوذنقه اي را محاسبه کند 

  در هر نوع کانال یبحران انیجر طیمحاسبات شرا ،یمخصوص و عمق بحران يبا انرژ ییآشنا :چهارمهدف کلی جلسه 

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

  .انرژي ویژه جریان را توضیح بدهد  

 .عمق بحرانی را توضیح بدهد  

 .محاسبات عمق بحرانی در کانال ها را انجام بدهد  

 .شرایط ایجاد جریان بحرانی را بیان کند 

 ح داده و محاسبه کند.سرعت بحرانی را شر  

 داریناپا يها انیبا جر ییآشنا هدف کلی جلسه پنجم:

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

  .پرش هیدرولیکی جریان را شرح دهد  

  .عمق پرش هیدرولیکی را شرح دهد  

  .افت فشار ناشی از پرش هیدرولیکی را محاسبه کند  

 .طول پرش هیدرولیکی را محاسبه کند  

  ماندگار انیجر ،ییو غشا يا هیال انیشامل: جر االتیبا اصول حرکت س ییآشنا :ششمهدف کلی جلسه 

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

 .جریانهاي آرام و المینار را شرح دهد  
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  توضیح دهد.جریانهاي غشایی را  

 .جریانهاي ماندگار را توضیح بدهد  

از سرعت، حل مسائل  یقابل تراکم، محاسبات مربوط به فشار ناش ریغ االتیس يبرا یبرنول يبا تئور ییآشنا هدف کلی جلسه هفتم:

  ناتیتمر

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

 .انواع انرژیها در تئوري برنولی را توضیح دهد  

  ناشی از انرژهاي مختلف در فرمول برنولی را بیان کند.افت فشار  

 را حل کند. تمرینات مرتبط با معادله برنولی  

  (بصورت مجازي) ناتیحل مسائل و تمر نولدز،یعدد ر ،یبرنول يبا کاربرد رابطه  ییآشنا هدف کلی جلسه هشتم:

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

  رابطه برنولی را حل کند.تمرینات و مسایل مرتبط با  

 امتحان میان ترم  

 ناتیو تمر لیحل مسا مربوطه، يفرمولها س،یفیانواع اور س،یفیاور فیشامل: تعر سهایفیدر اور انیبا جر ییآشنا هدف کلی جلسه نهم:

  مربوط به انواع روزنه ها

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

 .انواع اوریفیس ها را توضیح بدهد  

 .کاربرد اوریفیس ها را بیان کند  

 .فرمولهاي اوریفیس ها را بیان کند  

 .معادالت اوریفیس ها را اثبات کند  

  حل مسایل مرتبط با انواع شیپوره ها، روزنه ها و نازل ها هدف کلی جلسه دهم:

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

 مسایل مربوط با شیپوره ها را حل کند 

  روزنه ها را حل کندمسایل مربوط با 

 مسایل مربوط به نازل ها را حل کند 

 مسایل مربوط به دریچه ها را حل کند  

  

  (بصورت مجازي)و حل مسایل مربوطه پارشال فلوم با  ییآشناهدف کلی جلسه یازدهم:
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  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

 طراحی پارشال فلوم را انجام بدهد  

 عمق بحرانی را محاسبه کند  

  مربوط به پارشال فلوم را حل کند. مسایل  

  متداول يها زیسرر یاضیو اثبات روابط ر زهایبا سرر ییآشنا: دوازدهمهدف کلی جلسه 

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

  .اصطالحات مربوط به سرریز ها و برش ها را توضیح بدهد  

 .برش ها و سرریز ها را طبقه بندي کند  

  اثبات کند.معادالت سرریز ها را  

  (بصورت مجازي) متداول يها زیانواع سرر ناتیحل مسائل و تمر :سیزدهمهدف کلی جلسه 

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

 .مسایل و تمرینات انواع سرریز ها را حل کند  

  در لوله ها االتیس انیبا جر ییآشنا :چهاردهمهدف کلی جلسه 

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

 .معادالت جریان در لوله هاي سري را توضیح بدهد  

 .معادالت جریان در لوله هاي مواز را توضیح بدهد  

 .افت فشار در لوله هاي سري را محاسبه کند  

 .افت فشار در لوله هاي موازي را محاسبه کند  

  بسته يمربوط به حرکت آب در کانالها نیبا قوان ییآشنا :پانزدهمهدف کلی جلسه 

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

 .فرمولهاي مربوط به کانال هاي بسته را بیان کند  

 .افت فشار در کانال هاي بسته را بیان کند  

 .انواع کانال ها را نام ببرد  

 .زبري سطح کانال ها را محاسبه کند 

 .بهترین سطح مقطع کانال را بدست آورد  

  آشنایی با اتصال لوله ها بصورت موازي و فرمولهاي مربوطه انزدهم: شهدف کلی جلسه 
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  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

 .مسایل مرتبط با اتصال لوله ها بصورت موازي را حل کند  

  و فرمولهاي مربوطه  سري: آشنایی با اتصال لوله ها بصورت هفدهمهدف کلی جلسه 

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

  را حل کند. سريمسایل مرتبط با اتصال لوله ها بصورت  

  فرمولهاي مربوطه انشعاب لوله و و  ترکیبی: آشنایی با اتصال لوله ها بصورت هجدهمهدف کلی جلسه 

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

 مسایل مرتبط با اتصال لوله ها بصورت سري و موازي را حل کند 

 مسایل مربوط به انشعابات لوله ها به همدیگر را حل کند  

  روباز  يمربوط به کانالها کلیاتبا  ییآشناهدف کلی جلسه نوزدهم:

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

  را بیان کند. بازفرمولهاي مربوط به کانال هاي  

  را بیان کند. بازافت فشار در کانال هاي  

  ببرد.انواع کانال ها را نام  

 .زبري سطح کانال ها را محاسبه کند 

 .بهترین سطح مقطع کانال را بدست آورد  

  انواع سطح مقطع هاي جریان در کانال هاي روباز و روش اندازه گیري جریان در کانال هاي روبازبا  ییآشنا :بیستمهدف کلی جلسه 

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

  روباز (انواع انرژي ها) را توضیح دهد.کلیات جریان در کانال هاي 

 .انواع سطح مقطع هاي کانال هاي روباز را بشناسد 

  و فاکتور مفاهیم عمق نرمال، عمق کانال، شعاع هیدرولیکیZ  .را شرح دهد  

 آشنایی با انرژي ویژه، عمق بحرانی و پرش هیدرولیکی در کانال هاي روباز  :بیست و یکمهدف کلی جلسه  . 26

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

  را توضیح دهد.عدد فرود 
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 .جریانهاي زیر بحرانی، بحرانی و فرابحرانی را بر روي یک کانال رسم کند 

  نقاط زیربحرانی، بحرانی و فرابحرانی را بر روي نمودارq-E  .نشان دهد 

  .محل ایجاد پرش هیدرولیکی را در مقطع ایجاد پرش نشان دهد  

 حل مسایل مرتبط با پرش هیدرولیکی و انرژي ویژه در کانال هاي روباز  هدف کلی جلسه بیست و دوم:

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

  مرتبط با پرش هیدرولیکی و عدد فرود را حل کند.مسایل 

  .انرژي ویژه در قبل و بعد از پرش را محاسبه کند  

 آشنایی با تعیین بهترین سطح مقطع هیدرولیکی در کانال هاي روباز (قسمت اول) :بیست و سومهدف کلی جلسه 

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

 و روابط بدست آوردن بهترین سطح مقطع این کانال را شرح دهد.  بهترین سطح مقطع کانال هاي ذوذنقه اي 

  .بهترین سطح مقطع کانال هاي مستطیلی و روابط بدست آوردن بهترین سطح مقطع این کانال را شرح دهد 

  .بهترین سطح مقطع کانال هاي مربعی و روابط بدست آوردن بهترین سطح مقطع این کانال را شرح دهد 

  .بهترین سطح مقطع کانال هاي مثلثی و روابط بدست آوردن بهترین سطح مقطع این کانال را شرح دهد 

  نال را شرح دهد. و روابط بدست آوردن بهترین سطح مقطع این کا دایره ايبهترین سطح مقطع کانال هاي  

  آشنایی با تعیین بهترین سطح مقطع هیدرولیکی در کانال هاي روباز (قسمت دوم) :بیست و چهارمهدف کلی جلسه 

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

 ی را مسایل مرتبط با بهترین سطح مقطع هیدرولیکی انواع کانال هاي روباز را حل نماید و بتواند بهترین سطح مقطع هیدرولیک

  تعیین کند.

  درس و رفع اشکال مطالب عنوان شده ياز همه قسمت ها ناتیو تمر لیحل مسا :بیست و پنجمهدف کلی جلسه 

  اهداف ویژه:

  دانشجو باید بتواند:

 کند. طرفاشکاالتی که در طول ترم در تمرینات و محاسبات مختلف دارد را بر 

  منابع درس:

1. Ven Te chow- open channel hydraulics- Mc Graw-Hill- book company. Inc. (1959). 

2. Giles R.V., Fluid mechanics and hydraulics, Mc Graw-Hill- book company. Inc. (1977). 

3. Hamill L, understanding hydraulics, Macmillon Press, TD, (1995). 

 1383ابریشمی، انتشارات دانشگاه امام رضا، هیدرولیک کانال هاي باز، دکتر سید محموود حسینی و جلیل  . 4
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 1364حسن مدنی، مکانیک سیاالت و هیدرولیک، انتشارات جهاد دانشگاهی  . 5

  1388مکانیک سیاالت، دکتر نادر نبهانی، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف،  . 6

 و صنعت) ، دکتر محمد نجمائی، انتشارات دانشگاه علم 2و  1هیدرولیک کانال هاي روباز (جلد  . 7

 1398مکانیک سیاالت و هیدرولیک، دکتر انور اسدي، انتشارات جامعه نگر،  . 8

 :(تدریس) آموزش روش

  (همراه با ارائه پاورپوینت) سخنرانی 

  حل مساله  

 پرسش و پاسخ 

 کار در آزمایشگاه  

  وسایل آموزشی:

 وایتبرد و ماژیک وایتبرد  

 پاورپوینت 

 تجهیزات آزمایشگاهی منطبق با سرفصل  

  سنجش و ارزشیابی 

  روش  آزمون
سهم از نمره کل(بر 

  حسب درصد)
  ساعت  تاریخ

    طول ترم   15  بار در طول ترم 3  کویز

    جلسه هشتم  20  کتبی  میان ترم

    پایان ترم  45  کتبی  آزمون پایان ترم

آزمایشگاه و  حضور فعال در کالس

  و ارائه گزارش کار حل تمریناتو 

    طول ترم  20  -

  کالس و انتظارات از دانشجو:مقررات 

 حضور مرتب و به موقع در کالس  -1

 و حل تمرینات سر کالس مشارکت در بحثهاي گروهی -2

 انجام تکالیف ارائه شده -3

 همراه داشتن ماشین حساب مهندسی در همه جلسات -4

 ارائه گزارش کار بعد از هر جلسه عملی -5

  

 دانشکده: EDOنام و امضاي مسئول            هیوا حسینیدکتر نام و امضاي مدیر گروه:       دکتر انور اسدينام و امضاي مدرس: 

  رویا صفريدکتر 

  تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :
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  هیدرولیککارگاه  :جدول زمان بندي درس

  4تا  2شنبه ها ساعت سه  روز، ساعت و جلسه:

  مدرس  موضوع هر جلسه  تاریخ جلسه  جلسه

1  18/6/9139   دکتر انور اسدي آشنایی با خصوصیات سیاالت شامل: تعریف کلی سیاالت، خصوصیات سیاالت، وزن مخصوص 

2  25/6/9139   دکتر انور اسدي ویسکوزیمترآشنایی با خصوصیات سیاالت شامل: ، تعریف ویسکوزیته، انواع ویسکوزیته،  

3  
01/7/9139  

جریان در مجاري روباز: اصول کلی حرکت جریان در مجاري روباز، خصوصیات کانالها جهت 

 پیدایش حداکثر جریان یا سرعت

  دکتر انور اسدي

4  8/7/9139   انور اسديدکتر  آشنایی با انرژي مخصوص و عمق بحرانی، محاسبات شرایط جریان بحرانی در هر نوع کانال 

5  15/7/9139   دکتر انور اسدي آشنایی با جریان هاي ناپایدار 

6  22/7/9139   دکتر انور اسدي آشنایی با اصول حرکت سیاالت شامل: جریان الیه اي و غشایی، جریان ماندگار،  

7  
29/7/9139  

ناشی از سرعت، آشنایی با تئوري برنولی براي سیاالت غیر قابل تراکم، محاسبات مربوط به فشار 

 حل مسائل تمرینات

  دکتر انور اسدي

8  6/8/9139   دکتر انور اسدي آشنایی با کاربرد رابطه ي برنولی، عدد رینولدز، حل مسائل و تمرینات 

9  

20/8/9139  

حل مسایل و  تعریف اوریفیس، انواع اوریفیس، فرمولهاي مربوطه، جریان در اوریفیسها شامل:آشنایی با 

 تمرینات مربوط به انواع روزنه ها

  

  دکتر انور اسدي

10  27/8/9139   دکتر انور اسدي  حل مسایل مرتبط با شیپوره ها، روزنه ها، نازل ها و دریچه ها 

11  04/9/9139   دکتر انور اسدي پارشال فلوم و حل مسایل مرتبط با آن آشنایی با 

12  11/9/9139   دکتر انور اسدي روابط ریاضی سرریز هاي متداولآشنایی با سرریزها و اثبات  

13  18/9/9139   دکتر انور اسدي حل مسائل و تمرینات انواع سرریز هاي متداول 

14  25/09/9139   دکتر انور اسدي آشنایی با جریان سیاالت در لوله ها 

15  02/10/9139   دکتر انور اسدي  آشنایی با قوانین مربوط به حرکت آب در کانالهاي بسته  

16  
9/10/9139  

آشنایی با اتصال لوله ها به صورت سري و روابط هزن و ویلیامز در ارتباط با بدست آوردن قطر 

  معادل و طول معادل در این سیستم لوله اي

  دکتر انور اسدي

17  
16/10/1399  

ها به صورت موازي و روابط هزن و ویلیامز در ارتباط با بدست آوردن قطر  آشنایی با اتصال لوله

  معادل و طول معادل در این سیستم لوله اي

  دکتر انور اسدي

18  23/10/99   دکتر انور اسدي اتصال لوله ها به صورت ترکیبی و سیستم انشعاب لوله اي 

19  23/10/99   اسديدکتر انور  کانالهاي باز کلیات مربوط به 

20  23/10/99   دکتر انور اسدي  انواع سطح مقطع جریان در کانال هاي روباز و روش اندازه گیري میزان جریان  

21  23/10/99   دکتر انور اسدي  انرژي ویژه، عمق بحرانی و پرش هیدرولیکی در کانال هاي روباز 

22  30/10/99   دکتر انور اسدي  حل مسایل مرتبط با پرش هیدرولیکی و انرژي ویژه در کانالهاي روباز  

23  30/10/99   دکتر انور اسدي  تعین بهترین سطح مقطع هیدرولیکی و انرژي ویژه در کانالهاي روباز (قسمت اول) 

24  30/10/99   دکتر انور اسدي  روباز (قسمت دوم)تعین بهترین سطح مقطع هیدرولیکی و انرژي ویژه در کانالهاي  

25  30/10/99   دکتر انور اسدي حل مسایل و تمرینات از همه قسمت هاي درس و رفع اشکال مطالب عنوان شده 

  دکتر انور اسدي  امتحان پایان ترم    26

 
  


