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موضوعات:
 معرفی  MATLANو آنالیز عددی :روشهای حل سیستم معادالت خطی و معادالت دیفرانسیل معمولی ،معادالت دیفرانسیل بامشتقات جزئی ،برازش منحنی ،درونیابی ،انتگرال عددی ،یافتن ریشه ،بهینهسازی
 مروری بر سینتیک واکنش :انواع واکنشها ،نرخ واکنش ،شیمی تعادلی در مقابل شیمی غیر تعادلی ،واکنشهای ابتدایی درمقابل واکنشهای غیر ابتدایی ،مدلسازی مرتبه واکنش ،انرژی آزاد گیبس ،انرژی فعالسازی ،آنتالپی و آنتروپی ،معادالت سرعت
برای واکنشهای پیچیده ،مفهوم موازنه جرم :مدلهای ساده کیفیت ،زمان اقامت ،زمان پاسخ ،جوابهای عمومی و خصوصی ،راه
حل برای بارگذاریهای مختلف ،سیستمهای رو به جلو ( )Feed forwardو رو به عقب ( ،)Feed backجبر ماتریسها :مقادیر
ویژه و بردارهای ویژه ،راکتورهای بسته ( )Batchو همزندار CSTRs
 دیفیوژن ،قانون فیک؛ سیستمهای توزیع شده (حالت پایدار) :تاثیر شرایط مرزی؛ سیستمهای توزیع شده (متغیر با زمان):خصوصیات یک معادله دیفرانسیل :مدلهای نشت؛ مطالعه پراکندگی رنگ و مومنت ،روش حجم کنترل :حل مسایل در حالت
شرایط پایدار ،الگوریتمهای ماتریس ،راه حلهای متغیر با زمان ،روشهای صریح و ضمنی :پایداری؛ رودخانه ها و جریان ها؛
معادالت سنت ونانت؛ امواج؛ پراکندگی طولی در جریانهای طبیعی؛ مصبها؛ دریاچهها و اقیانوسها :اثرات عمقسنجی
 رسوبات :بودجهبندی جامد ات ساده؛ آنالیز عدم قطعیت ،کالیبراسیون مدل ،آنالیز مونت کارلو ،سوسپانسیونسازی مجدد ،ترسیب،تهنشین
  BODو اکسیژن اشباع :افت اکسیژن محلول ( ،BOD5 ،)DO sagقانون هنری ،اثرات دما؛ انتقال گاز و احیاء اکسیژن؛ استریتر-فلپس :منابع نقطهای و غیر نقطهای
 نیتروژن :مدلسازی نیتریفیکاسیون؛ فتوسنتز/تنفس پاتوژنها :تعامالت بین رسوبات و آب مواد مغذی و مشکالت ناشی از یوتریفیکاسیون بارگذاری فسفر؛ بودجهبندی حرارتی و مدلسازی دما؛ الیهبندی حرارتی ،رژیمهای حرارتی در دریاچهها؛ اثرات نیروی شناوری درالیه ترموکالین ،مدلهای ساده انتقال عمودی
 مدلسازی میکروب/سوبسترا :رشد باکتریایی؛ سینتیک مونود؛ رشد گیاهی و کاهش غیر متجاوزانه ()non-predatory losses؛شکار و شکارچی ( )Prey-predatorو زنجیره مواد مغذی/مواد غذایی؛ مدلسازی زنجیره مواد مغذی/مواد غذایی ،شیمی تعادل؛
ممزوج کردن شیمی تعادل و موازنه جرم؛ مدلسازی pH؛ مدلسازی مواد سمی ،مکانیسمهای انتقال جرم :جذب و فراریت؛ مکانیزم-
های واکنش :فتولیز ،هیدرولیز و تجزیه بیولوژیکی
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