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مقدمه انرژی آب  -شامل پتانسیلهای بالقوه در جهان به تفکیک نوع انرژی ،شرایط ایران ،مقدمهای از انرژی آب

هفته دوم

روشهای بهرهبرداری از پتانسیلهای بالقوه انرژی آب به تفکیک هیدروالکتریک ،جزر و مد و موج

هفته سوم

در بحث انرژی هیدروالکتریک – روشهای توسعه هیدروالکتریک (احداث سد ،تونل و انحراف آب و )...

هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم

انواع تجهیزات استحصال انرژی در بحث هیدروالکتریک و در بحث انرژی جزر و مد و پارامترهای موثر در عملکرد آنها – محدودیت
ها و نقاط قوت
انواع تجهیزات استحصال انرژی در بحث پتانسیل حرکت (موج  +جزر و مد) آب و پارامترهای موثر در عملکرد انها و محدودیتها و
نقاط قوت
مبانی کار و معادالت حاکم در بحث تبدیل انرژی آب به انرژی الکتریک
تجهیزات هیدرومکانیک در تاسیسات انرژی هیدروالکتریک (نیروگاههای برق آبی از انرژی هیدروالکتریک و نیرگاه جزر و مدی) –
انواع تجهیزات و کاربرد آنها

هفته هشتم

تجهیزات اصلی مکانیک در نیروگاه برق آبی /پارامترهای اصلی هیدرولیک و عملکردی توربین و گاورنو

هفته نهم

تجهیزات اصلی برق در نیروگاه برق آبی  /پارامترهای اصلی ژنراتور و عملکرد آن و سیستمهای

هفته دهم

تجهیزات جنبی مکانیکی و برقی نیروگاه برق آبی  /انواع تجهیزات و کاربرد آنها

هفته یازدهم

انواع پست و

هفته دوازدهم

مبانی طراحی تجهیزاتی نیروگاه استحصال برق (از انرژی هیدروالکتریک و انرژی جزر و مد)

هفته سیزدهم

آنها ،ترانسفورماتورها ،کلیدها و ابزار دقیق

یک نمونه واقعی (یکی از طرحهای اجرا شده) استحصال انرژی آب و روشهای بکار گرفته شده برای طراحی تجهیزات اصلی
مکانیکی و برقی

هفته چهاردهم

در چارچوب انرژی آب – مبانی و پارامترهای حاکم و چگونگی عملکرد نیروگاههای تلمبه  /ذخیرهای

هفته پانزدهم

انواع پوششهای حفاظتی برای مجاری و تجهیزات بکارگرفته شده در انتقال آب  /جابجایی آب از منبع به تجهیزات نیروگاهی

هفته شانزدهم

رفع اشکال

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
تمامی دانشجویان بعنوان فعالیت میان ترم ،ملزم به تهیه یک تحقیق درسی در خصوص موضوع مرتبط با انرژی آب ،در حد  20صفحه و با رعایت تمامی
دستورالعملهای عرف در تنظیم پروژههای در حد فوق لیسانس میباشند .این پروژه معادل  4( %20نمره) ارزش در ارزیابی نهایی ترم دارد.
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