
 
 هكاًيك هٌْذسي داًشكذُ

 

 1اًتقال حزارت : عنـــــوان درس 

 کارشٌاسي: مقطـــع تحصیلـی 

   3: تعـــداد واحـــد 

   1ٍ تزهَدیٌاهيك ( یا ّوشهاى) 2هكاًيك سياالت : درس یا دروس پیش نیاز 
: هدف درس 

 

( : سیالبس)محتوای درس 
یشیكي ٍ هعادالت ّذایت جابجایي ٍ تشعشع، اختالف اًتقال شَد، اصَل ف هقذهِ، حزارت چزا ٍ چطَر هٌتقل هي -1

 .حزارت ٍ تزهَدیٌاهيك، هعادلِ بقاء اًزصی ٍ کاربزد آًْا، تجشیِ هسائل اًتقال حزارت

ّذایت، هعادلِ ّذایت حزارتي یك بعذی در دیَار هزکب، استَاًِ ٍ کزُ، ّذایت با تَليذ حزارت حجوي در دیَار  -2

. اًتقال حزارت در سطَح گستزدُ ٍ عولكزد آًْا هسطح، استَاًِ ٍ کزُ،

ای ٍ کزٍی با شزایط هزسی هختلف، حل عذدی بِ  ّذایت حزارتي دٍبعذی ٍ دائن در هختصات کارتشیي، استَاًِ -3

. طزیق اختالف هحذٍد با استفادُ اس رٍش هاتزیس عكس ٍ گَس سيذل

ّا  با استفادُ اس دیاگزام ٍ سِ بعذی دٍ بعذی یك بعذی، ارچِ، ّذایت حزارت گذراّذایت حزارت گذرا در سيستن یكپ -4

دٍد بطَر حای ٍ کزٍی، حل عذدی ّذایت حزارت گذرا بِ طزیق اختالف م ٍ رٍش عذدی در هختصات کارتشیي، استَاًِ

. صزیح ٍ غيز صزیح

قَاًيي کيزشف، اًتقال حزارت تشعشع، شذت تشعشع ٍ هفاّين اًتشار اهَاج، تشعشع جسن سياُ، جسن خاکستزی ٍ  -5

. ضزیب شكل، تشعشع بيي سطَح سياُ ٍ خاکستزی

ای بز اًتقال حزارت جابجایي، الیِ هزسی ّيذرٍدیٌاهيكي ٍ حزارتي، جزیاى الهيٌار ٍ تَربَلٌت، اّويت  هقذهِ -6

اس رٍی ّای الهيٌار ٍ تَربَلٌت  فيشیكي پاراهتزّای بذٍى بعذ، تشابِ اصطكاک ٍ اًتقال حزارت، رٍابط تجزبي جزیاى

. ّا اجسام ٍ داخل آًْا، جزیاى اس رٍی استَاًِ ٍ کزُ، جزیاى اس رٍی هجوَعِ لَلِ

ّای  ّای حزارتي با استفادُ اس اختالف درجِ حزارت هتَسط لگاریتوي، هبذل ّای حزارتي، بزرسي هبذل اًَاع هبذل -7

ّای  ، هبذلNTUچٌذ هسيز، رٍش  ّای عزضي ّای حزارتي با جزیاى ّای هَاسی ٍ هخالف، هبذل حزارتي با جزیاى

. حزارتي فشزدُ
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