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فصل :34مشتق گیری عددی
فصل :31حل عددی معادالت
فصل:31

دیفرانسیل معمولی )(I.V.P

حل عددی معادالت دیفرانسیل معمولی )(B.V.P

فصل :30حل عددی معادالت دیفرانسیل پارهای
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فصل :30ماتریسها
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عنوان درس

فصل

طراحی راکتور

فصل دوم (تفسیر نتایج حاصل از راکتورهای

( 4سوال)

ناپیوسته و راکتورهای منفرد کامل)

مباحث

تعداد
درس

راکتورهای با حجم متغیر

1

روش انترالی راکتورهای ناپیوسته برای
واکنشهای درجهی 1
روش انتگرالی راکتورهای ناپیوسته برای
واکنشهای درجهی n
پاسخ سیستمهای درجه  1به ازای
ورودیهای مختلف
تأخیر یا بسی انتقال در سیستمهای کنترلی
پاسخ فیزیکی تومومتر جیوهای به عنوان

کنترل فرایند

فصل دوم (تحلیل و مدلسازی سیستمهای

سیستم درجه اول

خطی)

پاسخ سیستمهای درجه  1همراه با تأخیر
به تغییرات پلهای و ضربهای واحد

( 89سوال)

نمونههای فیزیکی برای سیستمهای درجهی
اول
فصل سوم (سیستمهای کنترلی و اجزای آنها)
فصل چهارم (پایداری)

8
8
8
8
8
8
8

سیستمهای درجه دوم و تابع انتقال آنها

8

انواع کنترلرها

9

آزمون روت

1

روش مکان هندسی ریشهها

1
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عنوان درس

مباحث

تعداد
درس

افزایش نسبت جریان برگشتی

8

روش مک کیب

1

فصل

فصل اول (تقطیر)

ـ

8

فصل دوم (استخراج مایع ـ مایع)

سیستمهای سهگانه مایع ـ مایع

8

فصل سوم (تبخیر)

تبخیرکننده تک مرحلهای

8

فصل هفتم (استخراج از جامدات)

روشهای محاسبه

8

فصل اول (عملیات انتقال جرم)

سیستمهای جداسازی

8

فصل دوم (پدیدهی نفوذ و انتقال جرم)

نفوذ مولکولی در سیاالت

5

عملیات واحد (1
سؤال)

فصل سوم (ضرایب انتقال جرم)
انتقال جرم (89

فصل پنجم (انتقال جرم در سطح مشترک

سوال)

فازها)

فصل ششم (تجهیزات عملیاتی گاز مایع)

تشابه پدیدههای انتقال جرم ،حرارت و
مومنتوم
تئوری فیلمی

8

آکنهها در برج آکنده

1

برج آکنده

8

انواع پدیدههای موجود در سینیهای
مشبک
مقدمه
قانون صفرم ترمودینامیک

8

رابطهی کار و گرما

8

قانون اول ترمودینامیک برای حجم کنترلی

8

انرژیداخلی،آنتالپی وگرمای ویژهگازهایکامل

8

اصل افزایش آنتروپی

1

قانون دوم ترمودینامیک برای حجم کنترلی

1

فصل ششم (سیکلهای تبرید و قدرت)

سیکل حرارتی نیروگاه

8

فصل هفتم (روابط ترمودینامیکی)

روابط

1

مخلوط گازها و محلولهای ایدهآل

9

فصل دوم (کار و گرما)
فصل سوم (قانون اول ترمودینامیک)

( 19سوال)

8
8

فصل اول (تعاریف)

ترمودینامیک

1

فصل پنجم (آنتروپی)

فصل هشتم (دستگاههای با جزء متغیر رفتار
آرمانی)
فصل نهم (دستگاههای با جزء متغیر رفتار
غیرآرمانی)

مخلوط گازها و محلولهای غیرایدهآل

4

سیال نیوتنی

8

سیال غیرنیوتنی

8

یکی از سؤاالت مربوط به هیچ کدام از فصلها نمیباشد
سیاالت (19
سوال)

111

فصل اول (تعاریف و اصول کلی)
فصل دوم (استاتیک سیاالت)

مرکز فشار

8

پایداری اجسام شناور

1
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پیوست
عنوان درس

فصل

فصل سوم (مفاهیم جریان سیال و معادالت
بنیادی حجم کنترل)

معادله پیوستگی

8

جریان درهم

8

معادله برنولی

1

جریان یکنواخت

1

جریانهای درونی و بیرونی

8

فصل چهارم (نیروهای برشی و فشاری)

نیروی مقاوم

1

فصل پنجم (آنالیز ابعادی و تشابه دینامیکی

روش باکینگهام

8

مدلها)

تشابه و مطالعه مدلها

8

فصل ششم (پمپ و پمپ کردن مایعات)

موازی و سری بستن پمپها

8

فصل هفتم (سیال تراکمناپذیر)

بسترهای پر شده

8

سرعت صوت در سیاالت

8

وسایل اندازهگیری

8

فصل هشتم (اندازهگیری جریان سیال)
فصل اول (مقدمه)
فصل سوم (انتقال گرمای هدایتی)
فصل ششم (هدایت گرمایی ناپایا)

فصل هفتم (انتقال گرمای جابجایی)
انتقال حرارت
( 19سوال)

مباحث

تعداد
درس

فصل هشتم (جابجایی طبیعی)
فصل نهم (جوشش و میعان)
فصل دهم (مبدل گرمایی)

فصل دوازدهم (تشعشع)

خواص گرمایی مواد

8

دیوار مسطح

1

دیوار مرکب

8

روش ظرفیت گرمایی فشرده

8

جابجایی حول کره

8

معادالت الیه مرزی

8

جریان داخلی

8

تشابه رینولدز ـ کلبرن

8

ـ

1

جابجایی بین صفحه عمودی

8

میعان

8

جوشیدن

8

تحلیل مبدل گرمایی

8

مبدل گرمایی فشرده

8

جسم سیاه

8

تبادل گرمای تشعشعی بین سطوح سیاه

1

قانون توزیع پالنک

8
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