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 شگفتاریپ
 

 

 
پرردازد. اسرتخراج معرادالت حراکم و تحلیرل      پذیر میهای تراکمدینامیکِ گازها به بررسی و تحلیل جریان

شود. بررسی می مبحثنیز در این  و انتقال حرارت همراه با تغییر سطح، اصطکاک داخلی هایجریانرفتار 
امرواج صرورت    ۀوسریل بره  هاآنهایی است که انتقال اطالعات در همچنین تمرکز دینامیک گازها بر جریان

درس واحرد  دهرد.  ای و انبسراطی روی مری  امرواج ضرربه   هاآنهایی که در جریان ،دیگرعبارتبه ؛گیردمی

و  2 دینامیررک گازهررا در کنررار دروس نزدیررک برره خررود ماننررد دینامیررک گازهررای ناپایررا، آیرودینامیررک  
ب شورای عالی انقرالب فرهنگری بررای دانشرجویان     مصوّ واحدهای درسی، از آیرودینامیک مافوق صوت

. از ایرن میران، درس   اسرت فضا های مهندسی مکانیک و مهندسی هواکارشناسی و تحصیالت تکمیلی رشته
و آیرودینامیرک   2 امّا آیرودینامیرک  متمرکز است،پذیر داخلی های تراکمبر جریان دینامیک گازها عمدتاً

 پردازند.میخارجی  ناپذیرجریان تراکمبه  بیشترمافوق صوت 
تحریرر درآمرده    ۀبره رشرت   ی متعددی در این زمینههاکتاب، پذیرتوجه به قدمتِ مبحثِ جریانِ تراکم با
هرای دانشرگاهی داخرل کشرور بررای تردریس اسرتفاده        ایرن مراجرع در دوره   ۀاصل یا ترجم معموالًو است 

هرایی برود کره در    وکاستیکم ،این کتاب را به تدوین کتابی در این زمینه تشویق کرد مؤلفشود. آنچه می
های کشور مشاهده شورای عالی انقالب فرهنگی در دانشگاه نی مدوّهاسرفصلمراجع معتبر برای تدریس 

، 1اثرر اندرسرون   مردرن  ریپرذ ترراکم  انیجرتوان به کتاب مراجع دینامیک گازها می نیترمعروفشد. از می
، ل. کتراب اوّ کررد اشراره   3بیبالرزتألیف زوکر و  گازها کینامید یمبانو  2و کیت اثر جان گازها کینامید

 ش، ازجمله سادگی بیان و توضیحات کافی، چند ضعف دارد: انکاررقابلیغبا تمام مزایای  اثر اندرسون،

یی از هابخشمعموالً  استادان ،روزمان یک نیمسال تحصیلی. ازاینعدم تناسب حجم بسیار کتاب با مدتر 

 .کنندمی فصول منتخب آن را تدریس
و  )ریلری و فرانو(، حرکرت امرواج ناپایرا      ی داخلری هاانیجرکتاب در مباحثی مانند  ،لبا وجود ویژگی اوّر 

 .و متمرکز بر نکات پایه است چندان کافی نیست، تحلیل نیرویی در جریان مافوق صوت

                                                                    
1.  Anderson  
2.  John & Keith 
3.  Zucker & Biblarz 
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هرای  سراده و یکنواخرت اسرت و بررای تمررین      نسبتاًآن  ۀشدحلی هامثالی فصل و حتّهر  پایانی مسائل  ر 
 کافی نیست.کالسی و سؤاالت امتحانی 

مشترک است؛ از طرفی  نخست با مرجع 2و  1های مرجع دوم، کتابِ جیمز جان، تا حدودی در ضعف
 ولی همچنان کامرل نیسرت. در    ،است بیشتریشین ، اگرچه از کتاب پحرکت امواج ناپایا ۀمباحث آن درزمین

حدود یرک   ۀهم مبحث حرکت امواج ناپایا وجود ندارد. در یک بیان کلی، سابق ،کتاب زوکرمرجع سوم، 
ه رساند که تدوین یرک مرجرع   را به این نتیج مؤلفدهه تحقیق، آموزش و تدریس درس دینامیک گازها، 

و  هرا مثرال  همرراه بره دینامیرک گازهرا را برا نگارشری خالصره و روان،       فارسی مناسب کره مباحرث اساسری   
های مهندسی مکانیرک و  آموزش این دانش در رشته فرایندتواند به می ،های مناسب بیان کرده باشدتمرین

بررای دسرتیابی بره آن    اخیر همان هدفی است که کتراب حاضرر    ۀهوافضا در کشور کمک شایانی کند. نکت
 نگاشته شده است.

مباحرث بنیرادیِ دینامیرک گازهرا در آن      تمرامی و سعی شده است که  فصل تنظیم 12کتاب حاضر در 
معرادالت بقرا    ی بر ترمودینامیک پایه و اسرتخراج پذیری و مرورلحاظ شود. مباحث کتاب با تعریف تراکم

ی هرا انیجرای قائم، های سوم تا ششم، مباحث امواج ضربهدر فصل شود.و دوم آغاز می های اوّلفصلدر 
برر روی   همراه تحلیرل نیرویری جریران مرافوق صروت     ای مایل و امواج انبساطی بهریلی و فانو، امواج ضربه

در فصل هفرتم آورده شرده اسرت. فصرل      هاشیپورهبعدی در یکتحلیل جریان شبهشود. می ارائهها ایرفویل

کنرد.  بررسی می تفصیلبه را کنش امواج ناپایابعدی و برهمهشتم، دینامیک گاز ناپایا و حرکت امواج یک
دینامیرک گراز و روابرط حاصرل از      ۀشرد خطری  ۀمعادلترتیب به بررسی و استخراج فصول نهم و دهم نیز به

 پردازد.  های مخروطی میها و جریانتئوری خطی برای تحلیل ایرفویل
ی هرا ویرژه کتراب  ، از مراجرع معتبرر )بره   مؤلرف ی شخصری  هرا ادداشتدر تدوین این کتاب، عالوه بر ی

ی معتبر جهان )دانشگاه اسرتانفورد،  هادانشگاهدینامیک گازِ  یدرس هایجزوه( و بیبالرز ر  اندرسون و زوکر
MIT ،با  هاجزوهو میشیگان( استفاده شده است. برای دریافت بعضی از این  کالیفرنیاوری افن ۀسسؤم، پردو

، تماس خصوصری گرفتره شرد و پرس از دریافرت،      1لیرونهای مذکور، ازجمله برم دانشگاه ۀباسابق استادان
 در تدوین کتاب استفاده شد.  هاجزوههایی از آن بخش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از مزایای تألیف حاضر می

 هایِ فارسیِ رایجِ کلمات فنیمطالب به زبان ساده و روان و تأکید بر استفاده از معادل ارائۀ   ر

 مطالب با هدف گویاتر شدن در متن ناسبتهای مفزودن و کاستنا  ر 

                                                                    
1. Bram van Leer 
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 01      شگفتاریپ

 

 سازی معادالت استخراج کامل، ذکر جزئیات و ساده  ر 
)این کار در مراجع متداول دینامیک گازهرا کمترر گرزارش شرده     حل مسائل جهت هایی فلوچارت تهیۀ  ر 

 .(است
سرعی و خطرا    فراینرد که شامل معادالت غیرخطی و یرا  ر حل مسائل منتخب   جهت ارائۀ کدهای عددی    ر

افزار اندرویدی عرضه شده کره  عالوه بر نکات ذکرشده، همراه با کتاب یک نرم ر در پیوست کتاب  هستند
هرای عرددی را برا دقتری مناسرب      افزار برای حل مسرائل، داده . این نرماستجایگزین جداول دینامیک گاز 

هرر فصرل    پایران های بسیار متنوع و کاملی در متن و در سعی شده است مسائل نمونه و تمریندهد. ارائه می
یان عالوه بر آشنایی کامل با مسائل هر فصل، نیازی به مراجعره بره سرایر    که دانشجوطوریبه ،شود گنجانده

 22کتراب در   ۀلیر نرویس اوّ پریش  مراجع جهت ارائۀ  تمرین و انتخاب نمونه سؤاالت امتحانی نداشته باشرند. 
در برابر خواننردگان اسرت، حاصرل     صفحه 122 حدود درامّا آنچه امروز  ،تدوین شد 1321صفحه در بهار 

که فصول مختلرف کتراب   ایگونههای مقدماتی است؛ بهروزرسانی نسخهسال فعالیت مداوم و به 1  بیش از
تدریس و براساس بازخوردِ دانشجویان، بازنویسی و اصالح شده است. عرالوه  های مختلف بارها در کالس

آموزش مجازی )آموزش از راه دور( درس دینامیک  ۀنویس کتاب در سه دورهای حضوری، پیشبر دوره
 رو شد. هگازها نیز تدریس و با استقبال روب

دانشجویان مقطع کارشناسی درس دینامیک گازهرا  در تنظیم کتاب سعی بر این بوده است که نیازهای 

آن را برای تردریس در مقراطع تحصریالت تکمیلری      که مطالب آن در سطحی است کهشود. چنانبرطرف 
مباحرت انتهرایی فصرل     عنروان مثرال،  بهعنوان مرجع درس دینامیک گازهای پیشرفته، مناسب کرده است. به

و  های فرانو و ریلری در شررایط اصرطکاک    چهارم و پنجم )جریان هایفصل ،هوگونیو(سوم )روابط رنکین
، هردوگراف، تحلیرل   ای قطبری حرارت بیش از مقدارِ نیاز برای خفگی(، فصل ششرم )نمرودار مروج ضرربه    

اسرت. فصرل    مناسب هدینامیک گازهای پیشرفتها( برای تدریس در درس نیروهای وارد بر ایرفویل ۀپیچید
ت ئر جر( مفیرد اسرت و بره   2 هشتم کتاب برای تدریس در درس دینامیک گازهای ناپایرا )و دینامیرک گراز   

شده در ایرن فصرل را ارائره    که تمامی مطالب تدوین یافتتوان توان گفت هیچ مرجع زبان اصلی را نمیمی
و  2 ی دروس آیرودینامیرک هرا سرفصلتا سوم، و ششم تا هشتم کتاب منطبق بر اوّل  هایفصلکرده باشد. 

 ۀارائ و مثال ذکر ،یمخروط انیجر حل تمیالگور حیتشر با که دهم فصلاست.  آیرودینامیک مافوق صوت

 صروت  مرافوق  کینامیرودیآ درس یبرا و است اندرسون کتاب در مشابه فصل شده لیتکم یعدد کد دو
این کتاب برای دانشرجویان کارشناسری و کارشناسری ارشرد      گفته،با توجه به مطالب پیش. باشدمی مناسب

اسرتفاده  عنوان مرجع درسی قابلهای مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا و همچنین مهندسی شیمی بهرشته
 . خواهد بود
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هررای گررروه اسررتادانویررژه ، بررهدوران تحصرریل خررود اسررتاداندانررد کرره از الزم مرری مؤلررفدر پایرران 
با قردرت بیران    چونباشد؛  ارزسپاسگهوافضای دانشگاه صنعتی شریف،  ۀدانشکد آیرودینامیک و پیشرانش

گیرری شخصریت علمری وی    ت و شرکل سیّاالبه گرایش  مؤلف ۀو آموزش مناسب خود، عامل اصلی عالق
و  1 دینامیک گاز، دینامیک گاز پیشررفته  واحدهای درسیقدر از دانشجویان گراننویسنده همچنین شدند. 

کره   و سرکار خانم صفا اسماعیلی آقای مهندس علی لطفیان جناب ویژه، بهو آیرودینامیک مافوق صوت 2
هندس سرید علری سرعادتی کره در چنرد سرال       و آقای م داشتند عهدهرهای اخیر کتاب را بویراستاری نسخه

کرردن مرتن،   هرا و روان شکل ۀتهیی، ابیاشکالاین کتاب، از تایپ و تدوین فصول گرفته تا  ۀگذشته در تهی
بردون زحمرات ایرن    حاضر شک، تدوین کتاب است. بدون ارزسپاسگل شدند نیز زحمات بسیاری را متحمّ

همچنین مراتب سپاس فراوان خود را به جناب آقای دکترر   ر نبود.جانب میسّعزیزان و دیگر دانشجویان این
کره  کنرد  مری تقردیم   ،استاد پیشکسوت گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشرهد  ،محمدرضا مدرس رضوی

نرویس کتراب را   عهده گرفتند و با صرف وقت فراوان و دقرت شایسرته، پریش   رویراستاری علمی کتاب را ب
 احسران  مهنردس  جنراب  از نیهمچنر توجهی داشرتند.  سهم قابل ،ه کردند و در بهبود متن نهایی کتابمطالع

 زحمرات  کتراب  نیر ا فصرول  یتمرام  جمرالت  یسر یبازنو و یادب شیپاال و شیرایو در که آستانه دارمشعل
شود هرگونه از تمامی خوانندگان عزیز درخواست می تیدرنها .سپاسگزارم تینهایب شدند متحمل یادیز

هرا در  کرردن آن در راسرتای هرچره بهترر شردن اثرر حاضرر و لحراظ        پیشنهاد، انتقاد و ایرادهای احتمرالی را 

 .ارسال نمایند e.roohi@um.ac.irۀ مؤلف به آدرس نامهای بعدی کتاب به رایاچاپ
 

 خطمیاحسان روحی گل
 دانشیار گروه مهندسی مکانیک

 1324 تابستان، دانشگاه فردوسی مشهد
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