ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي

دروس اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ درس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﺷﻮراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﻜﺪه اﺧﺬ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
درس اول :درس رﻳﺎﺿﻴﺎت
درس دوم و ﺳﻮم:
از ﺳﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ "ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت"" ،ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ" و "اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت" ،داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ دو زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺎ
ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ .ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺎﻳﻞ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﺖ.
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سرفصل

انتقال حرارت هدایتی

شامل
هدایت دائم یک بعدی
هدایت دائم دو بعدی
هدایت گذرا
فرموالسیون مسائل هدایت حرارتی

انتقال حرارت جابهجایی

انتقال حرارت تشعشعی

جریان های داخلی
جریان های خارجی
مفهوم توسعه یافتگی
روش انتگرالی
جریان آرام و مغشوش
شار های تشعشعی ،شدت تشعشع ،تشعشع جسم سیاه ،صدور
تشعشع از سطوح واقعی ،جذب ،باز تابش و گذردهی سطوح
واقعی ،قانون کرشهف ،ضریب شکل و تبادل تشعشع جسم سیاه
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انتقال حرارت اینکروپرا
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_Conduction Heat Transfer
(فصل دوم) Arpaci

Convective Heat and Mass
Transfer, Kays & Crawford
( 14فصل اول کتب کیز با تکیه بر مفاهیم)
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 -2انتقال حرارت سنجل

