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 روش های ریاضی و ابزارهای مورد استفاده در مدلسازیآشنایی با  -1
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 جلسه اول: آشنایی با روش های ریاضی و ابزارهای مورد استفاده در مدلسازی

 دانشجو بایستی قادر باشد: 

 . شرح دهدرا زیربنای مدل ها ریاضی معادله های -1

 .بیان کندرا  مشتقات جزیی و دیفرانسیلی برای تحلیل سیستم های استاتیک و دینامیک یاضیر یفرمول ها -2

 .را بیان کنداکسل جبری با استفاده از حل معادالت  نحوه -3

 

 مدلسازی در علوم و مهندسی محیط زیست عنوان درس:

 بهداشت محیط  PhDدانشجویان  مخاطبان:

 شنبه هاسه  12-11 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:      واحد عملی 1واحد نظری و  1 2 تعداد واحد:

 1411-1411نیمسال اول تحصیلی سال  شنبهچهارروزهای  11-12ساعت  زمان ارائه درس:

 مهندسی شیمیدکتری تخصصی  -نگین فرهادیاندکتر  مدرس:

 فیزیک عمومی -معادالت دیفرانسیل -(2ریاضی ) -(1ریاضی ) دروس پیشنیاز:



 مدلسازی از طریق المان های محدود: دوم  جلسه

 دانشجو بایستی قادر باشد: 

 شرح دهد.جزیی را های دیفرانسیلی  عادلهم-

 جزیی را بیان کند. معادالت دیفرانسیلحل  یبرا یو عدد یلیتحل یروشها-

 روش المان محدود را شرح دهد.-

 

 بقامعادالت  نیتدو یبرا ازیمورد ن یاصول اساس : سوم  جلسه

 دانشجو بایستی قادر باشد: 

 محتوای ماده در فاز مایع را محاسبه کند.-

 بیان کند.محتوای ماده در فاز جامد را -

 محتوای ماده در فاز گازی را بیان کند.-

 را بیان کند.  قوانین تعادل فازها )قانون رائولت، دالتون و هنری(اصول تعادل فازی و -

 

 فرموله کردن پدیده های انتقال زیست محیطی : چهارم  جلسه

 دانشجو بایستی قادر باشد: 

 انتقال از طریق نفوذ و دیفیوژن را فرموله کند.-

 انتقال از طریق جابجایی را فرموله کند.-

 را فرموله کند. انتقال جرم بین فازها -

 

 مدلسازی پدیده های انتقال با و بدون واکنش شیمیایی : پنجم  جلسه

 دانشجو بایستی قادر باشد: 



 را فرموله کند. فرایندهای جذب، دفع، ته نشینی و ... -

 ازی کند.تم های بدون واکنش شیمیایی را مدلسسسی-

 را فرموله کند. تم های دارای واکنش شیمیاییسسی-

 . آن را شرح دهد و معادالتبیان کند مفهوم تعادل شیمیایی را -

 

 آشنایی تئوری با نرم افزار استال در تحلیل دینامیک سیستم ها : ششم  جلسه

 دانشجو بایستی قادر باشد: 

 .را شرح دهد سیستم ها نرم افزار استال در تحلیل دینامیک تئوری مورد استفاده دراصول  -

 اصول مدلسازی و ترسیم نمای گرافیکی مدل ها در استال را بیان کند.-

 

 آشنایی عملی با نرم افزار استال در تحلیل دینامیک سیستم ها : هفتم  جلسه

 دانشجو بایستی قادر باشد: 

 با نرم افزار استال در تحلیل سیستم های دینامیک را بیان نماید. عملی نحوه کار -

 مدلسازی یک نمونه تخلیه آب از یک مخزن ساده را با استفاده از استال اجرا نماید.-

 

 آشنایی با مدلسازی سیستم های زیست محیطی با نرم افزار استال  : هشتم  جلسه

 دانشجو بایستی قادر باشد: 

 ازی سیستم دریاچه های متصل بهم را اجرا نماید.نمونه ای از مدلس-

 مدل های گرافیکی پدیده های زیست محیطی مانند توزیع آالینده ها در آب، خاک و هوا را شرح دهد.-
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