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« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طییعی و محیطزیست
نام درس :آنالیز پینچ

رشته :مهندسی سیستمهای انرژی

تعداد واحد نظری3 :

نام مدرس :دکتر محمدحسن پنجه شاهی

تعداد واحد عملی0 :

گرایش :سیستمهای انرژی

مقطع :کارشناسی ارشد

عنوان درس پیشنیاز……………… :

تمام وقت  نیمه وقت■ مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس:
 آشنایی با رویکرد انتگراسیون فرایند در طراحی فرایندها – آشنایی با اصول علم پینچ – آشنایی با دامنه کاربرد تکنولوژی پینچ و نحوه استفاده از آنرئوس مطالب
هفته اول

رویکردهای ارزیابی مصرف انرژی در صنایع – تاریخچه طراحی شبکه

هفته دوم

جایگاه شبکهها در طراحی فرایند – تاثیر رهیافتها در بهینهسازی فرایند

هفته سوم

اساس بازیافت حرارت – منحنیهای مرکب و پینچ

هفته چهارم

الگوریتم محاسباتی برای یافتن حداقل مصرف انرژی – روش طراحی پینچ

هفته پنجم

شبکههای با یک سرویس جانبی (مسایل آستانه)  -شبکههای با چند نقطه پینچ

هفته ششم

منحنی مرکب کل – انتخاب سرویسهای جانبی

هفته هفتم

ماشینهای حرارتی – پمپهای حرارتی

هفته هشتم

حداقل تعداد واحدهای تبادل حرارت در شبکه  -حداقل سطح تبادل حرارت مورد نیاز در شبکه

هفته نهم

حداقل تعداد پوستههای مورد نیاز در شبکه – براورد هزینه ها

هفته دهم

ماتریس  – cpمنحنی نیروی رانش

هفته یازدهم

تحلیل باقیمانده مساله – تحلیل مبدلهای عبوری از پینچ – انتقال دمایی مبدل

هفته دوازدهم

بهینهسازی شبکه – تلههای ساختاری

هفته سیزدهم

تاثیر جنس مبدل در روش طراحی

هفته چهاردهم

انگیزههای اصالح شبکه

هفته پانزدهم

تحلیل اقتصادی (هدف گذاری)

هفته شانزدهم

روش طراحی اصالحی

توجه:

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