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 با رویکرد مسئله محور است کهکامسول گروه جُستار یک مرکز برای آموزش تخصصی 

 .دهدیمهای آنالین به شما ارائه و برگزاری کارگاه آفالینهای خود را به صورت دورهخدمات 

 خدمات 

 کارگاه آنالین

  دوره آفالین

 

 برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت گروه جُستار مراجعه کنید. 
www.jostargroup.com 

 تماس با ما:

Info@jostargroup.com 

 

 

 رویکرد کلی کارگاه:

نایی و تقال حرارت رسا. در بخش اول، به طور خاص در مورد انشودبرگزار میآنالین  به صورتو  بخشدر دو  این کارگاه

جایی انتقال حرارت جابهمسائل سازی شود. بخش دوم نحوه شبیهفزار کامسول صحبت میاسازی آن در نرم نحوه شبیه

 شود. توضیح داده می

 

 ؛ انتقال حرارت رساناییجلسه اول

 

  حرارت رساناییبر انتقال  یمقدماترویکرد کارگاه و بخش اول: 

 

  ان کارگاهمدرس ی و سخنانمعرف

 

 
 کارگاه کردیاهداف و روبیان 

 (مکانیزم انتقال حرارت رسانایی)بیان مطالب تئوری 

 تفسیر فیزیکی معادالت حاکم

 سازی انتقال حرارتهای موجود برای شبیهمعرفی انواع ماژول

 

 رسانایی در نرم افزار کامسولسازی عددی انتقال حرارت شبیه: دومبخش 

 

 توزیع دمای پایا درون یک جسم: مسئله اول

  معرفی انواع شرایط مرزی ماژول انتقال حرارت

 تعریف خواص مواد تابع متغیر اصلی )دما(

 ابع()با استفاده از تو ایجاد ناهمگنی در خواص موادنحوه 

 

 دقیقه 15استراحت:  

 

http://jostargroup.com/courses/online-comsol/
http://jostargroup.com/courses/comsol-fluid-flow/
http://www.jostargroup.com/
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 درون یک جسم دوبخشی توزیع دما: مسئله دوم

 چگونگی کوپل کردن دو ماژول مختلف

 

 چگونگی تعریف خواص ناهمگون روی شبکه محاسباتی 

 انتقال حرارت رسانایی در سیاالت

 تعریف عبارت منبع، مواد تغییر فازدهنده

 

 

 انتقال حرارت گذرا در یک جسم سه بعدی: مسئله سوم

  ییارت رساناانتقال حر یسازهیشب یبرا معادل یهاانواع ماژول یمعرف

 شرایط مرزی و عبارت منبع تابع زمانتعریف نحوه 

 معیارهای انتخاب ماژول انتقال حرارت رسانایی

 متخلخل یهاطیدرون مح ییانتقال حرارت رسانا

 

 

 

 و پاسخپرسش : ومسبخش 
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 ییدوم؛ انتقال حرارت جابجاجلسه 

 

  بر انتقال حرارت جابجایی یمقدماترویکرد کارگاه و بخش اول: 

 

  کارگاه انمدرس ی و سخنانمعرف

 

 
 ی کارگاهکردهایاهداف و روبیان 

 (جاییجابه مکانیزم انتقال حرارت)بیان مطالب تئوری 

 تفسیر فیزیکی معادالت حاکم

 ارتحرسازی انتقال های موجود برای شبیهمعرفی انواع ماژول

 

 جایی در نرم افزار کامسولسازی عددی انتقال حرارت جابهشبیه: دومبخش 

 

 با شرط مرزی شار ثابت : جریان سیال درون یک لوله با سطح مقطع متغیرمسئله اول

  های خزشی، آرام و آشفتهسازی جریان داخلی با رژیمشبیه

 معرفی انواع شرایط مرزی 

 محاسباتی الیه مرزی ایجاد و استفاده از شبکه

 کوپل کردن دو ماژول جریان سیال و انتقال حرارت

 ایی(ساندر نظر گرفتن مرز جامد به عنوان جداره لوله )انتقال حرارت ر

 

 دقیقه 15استراحت:  
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 جایی درون یک حفره تحت تاثیر جاذبه )مسئله حفره(انتقال حرارت جابهمسئله دوم: 

 تعریف مسئله حفره 

 

 نکات دینامیک سیاالت محاسباتی

 سازی دیواره متحرکنحوه شبیه

 Boussinesqتقریب 

 

 

 جایی اجباری()جابه مسئله سوم: جریان خارجی حول یک جسم

  با انتقال حرارت همراهسازی جریان خارجی سیال نحوه شبیه

 

 معرفی انواع شرایط مرزی 

 نکات مربوط به تولید شبکه محاسباتی

 

 

 

 پاسخم: پرسش و سوبخش 

 

 

 

 

 

 های مدرس  سخن پایانی: توصیه
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