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 سازی جریان کاربردی در یک هندسه پیچیدهشبیه عنوان پروژه:

 

 انتخاب موضوع  فاز اول

 سازی جریان درون یک هندسه پیچیده انتخاب کنید.ابتدا یک مقاله معتبر و جدید با موضوع شبیه گامدر این  گام اول

 مقاله انتخاب شده بایستی به تایید استاد درس برسد :1توجه

 سازی را مطالعه کنید.کاربرد صنعتی و غیرصنعتی این شبیه گام دوم

 نوشتن گزارش مکتوب سومگام 

صفحه دلیل انتخاب این )در این گزارش حداکثر در یک یک صفحه ای  دی اف گزارش مکتوب فاز اول به صورت فایل وورد و پی -

 سازی مذکور را تشریح کنید(.مقاله و کاربردهای شبیه

 (انتخاب شده برای پروژه مرجع )مراجع(فولدر مراجع )فایل اندنوت مربوط به  -

 (24)ساعت  98اسفند  15تاریخ تحویل فاز اول : 2جهوت

 درصد از کل نمره این فاز کسر خواهد شد. 2در صورت تاخیر به ازای هر روز  :3توجه

 
 طالعات اولیهانجام م فاز دوم

 را مطالعه کرده و نسبت به روابط آن و روش حل آن تسلط کامل پیدا کنید.در فاز اول مقاله انتخاب شده  اولگام 

 ارائه حضوری دومگام 

 . به صورت فایل پاورپوینت فایل ارائه از نتایج گزارش شده در مقاله -

 (24)ساعت 99 فروردین 25 دومتاریخ تحویل فاز : 1جهتو

 درصد از کل نمره این فاز کسر خواهد شد. 2در صورت تاخیر به ازای هر روز  :2توجه

 بایستی روش حل، روابط، نتایج و نتیجه گیری مقاله ارائه شود. این بخشدر  :3وجهت
 

 تکرار شبیه سازی سومفاز 

 پیاده کنید.مدل ارائه شده در مقاله را عینا ایجاد کرده و شرایط مرزی را  گام اول

 باشد.: انتخاب نرم افزار در این مرحله به عهده دانشجو و با هماهنگی استاد می1توجه

 مدل ایجاد شده را اجرا کنید و نتایج ارائه شده در مقاله را صحت سنجی کنید. دومگام 

 نوشتن گزارش مکتوب و ارائه حضوری سومگام 

 دی اف گزارش مکتوب فاز اول به صورت فایل وورد و پی -

 فایل ارائه از نتایج بدست آمده به صورت فایل پاورپوینت -

 فولدر مراجع )فایل اندنوت مربوط به مراجع استفاده شده در گزارش( -

 فایل پروژه نرم افزار )به صورت فایل فلوئنت، کامسول و ...( -

 باشد.می 99اردیبهشت  31 سومتاریخ تحویل فاز : 2توجه

 درصد از کل نمره این فاز کسر خواهد شد. 2در صورت تاخیر به ازای هر روز  :3توجه
 

 ارسال گردد. kiumarsi@sut.ac.irنتایج گزارش هر سه فاز بایستی به آدرس *
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